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ค าน า 

 
    เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  เพ่ือใช๎เป็นกรอบการ
ด าเนินงาน และขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา  โดยมีสาระส าคัญประกอบด๎วย  วิสัยทัศน๑  พันธกิจ  
เปูาประสงค๑  กลยุทธ๑ จุดเน๎น  โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ  โดยได๎มีการวิเคราะห๑ความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ   
แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดและกลุํมจังหวัด  และตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  ทีมุ่ํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่สอดคล๎องยุทธศาสตร๑ กลยุทธ๑ จุดเน๎น ในการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

    ขอขอบคุณผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ให๎
ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  เป็นประโยชน๑ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และผู๎เกี่ยวข๎องกับ 
การจัดการศึกษา ใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย เพ่ือพัฒนา
การศึกษาให๎ก๎าวหน๎าและมีประสิทธิภาพตํอไป 
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ภาคผนวก  
  คณะผู๎จัดท า  
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4   

 
บทน า 

  ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  มาตรา  9  ก าหนดไว๎วํา การบริหารราชการเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจภาครัฐ ให๎สํวน
ราชการ ถือปฏิบัติ คือ (1) กํอนจะด าเนินการตามภารกิจใด สํวนราชการต๎องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว๎
เป็นการลํวงหน๎า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของสํวนราชการตามข๎อ  (1) ต๎องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต๎องใช๎ในการด าเนินการของแตํละขั้นตอน  เปูาหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 33 ให๎สํวนราชการจัดให๎มีการทบทวน
ภารกิจของตนวําภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการ
ตํอไปหรือไมํ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร๑ชาติ  แผนแมํบท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหํงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตํอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงก าลังเงิน
งบประมาณของประเทศ ความคุ๎มคําของภารกิจและสถานการณ๑อ่ืนประกอบกัน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  มีหน๎าที่ด าเนินการตาม ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และมีอ านาจหน๎าที่ จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให๎สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต๎องการของ
ท๎องถิ่น 

            ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4  จึงจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหาร 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดยุทธศาสตร๑ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
นครราชสีมา เป็นหลัก มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ๑ การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวง เรื่อง แบํงสํวนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให๎ 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามีบทบาทหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎ 
สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
ความต๎องการของท๎องถิ่น 
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2. วิเคราะห๑การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนํวยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ๎งการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําวด๎วย 

3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัยและรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสํงเสริม  

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค๑กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค๑กรชุมชน องค๑กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

10. ประสาน สํงเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด๎าน 
การศึกษา  

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค๑กรหรือหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชนและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในฐานะส านักงานผู๎แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

12. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได๎ระบุเป็นหน๎าที่ 
ของหนํวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
บริบทท่ัวไป 
 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นหนํวยงานทาง
การศึกษา ที่ให๎บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแกํประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่อ าเภอปากชํอง อ าเภอสีคิ้ว  
และอ าเภอสูงเนิน  ที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งอยูํเลขที่ 345 หมูํที่ 5 ถนนมิตรภาพ  ต าบล 
ลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางหํางจากจังหวัดนครราชสีมา 50  กิโลเมตร   
มีพ้ืนที่ให๎บริการการศึกษารวม 3 อ าเภอ  เทํากับ 3,855.09 ตารางกิโลเมตร (th.wikipedia.org/จังหวัด
นครราชสีมา) 
 

อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดตํอเขตอ าเภอดํานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต๎  ติดตํอเขตอ าเภอปักธงชัย  อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา   

จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี  
 ทิศตะวันออก ติดตํอเขตอ าเภอขามทะเลสอ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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 ทิศตะวันตก ติดตํอเขตอ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี และอ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี 

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :   งานนโยบายและแผน กลุํมนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 4  
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โครงสร้างการบริหาร 
 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 37 
แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตาม
มาตรา 34(1) และมาตรา 37 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จึงแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ไว๎ดังตํอไปนี้ 
    (1) กลุํมอ านวยการ 
   (2) กลุํมนโยบายและแผน 
   (3) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (4) กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ 
   (5) กลุํมบริหารงานบุคคล 
   (6) กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            (8) กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
    (9) หนํวยตรวจสอบภายใน 
    (10) กลุํมกฎหมายและคดี 
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สพป.นครราชสีมา เขต 4 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา หนํวยตรวจสอบภายใน 

กลุํม 
อ านวยการ 

กลุํม 
บริหารงาน

การเงิน 
และ

สินทรัพย๑ 

กลุํม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุํม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุํม          
นิเทศติดตาม 

และ
ประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

กลุํม 
สํงเสริมการจัด 

การศึกษา 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

กลุํมสํงเสริม
การศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กศจ.นครราชสีมา 
 

กลุํม 
พัฒนาครู        

และบุคลากร
ทางการศึกษา  

กลุํม 
กฎหมายและคดี 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

กลุํมโรงเรียน 
เครือขํายพัฒนา 
การศึกษาอ าเภอ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 
 

อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสีคิ้ว เป็นเมืองหน๎าดํานในดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถิ่นที่อยูํ 

ของชาวไทยที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย เดิมอ าเภอสีคิ้ว  
ชื่อวํา  “เมืองนครจันทึก” เป็นเมืองอิสระเมืองหนึ่ง ขึ้นตรงตํอเมืองหลวง มีเจ๎าเมืองปกครอง ตั้งขึ้นเม่ือใด
ไมํปรากฏหลักฐาน สอบถามจากคนเกําแกํได๎ความวํา ตั้งเมืองอยูํ ณ บ๎านจันทึก หมูํ 3 ต าบลจันทึก ท๎องที่
ปกครองอ าเภอปากชํองปัจจุบัน  

อ าเภอสีคิ้วตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา หํางจากตวัจังหวัด 
นครราชสีมา  45 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1.225 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 765,625 ไรํ ทิศเหนือ
ติดตํอกับอ าเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทิศใต๎ติดตํอกับอ าเภอสูงเนิน อ าเภอปักธงชัยและอ าเภอ
ปากชํอง  ทิศตะวันออก ติดตํอกับอ าเภอสูงเนิน  ทิศตะวันตก  ติดตํอกับอ าเภอปากชํอง จังหวัด 
นครราชสีมา  และอ าเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นภูเขาและท่ีราบสูง สลับกับที่ราบลุํมแมํน้ า ลักษณะพ้ืนที่ทาง 
ทิศเหนือของอ าเภอเป็นดอนลูกคลื่น ทิศใต๎ และทิศตะวันตกของอ าเภอเป็นภูเขา และที่ราบเชิงเขา ซ่ึง
สํวนใหญํเป็นพื้นที่ปุาสงวนแหํงชาติ ที่ถูกราษฎรบุกรุก ท าให๎สภาพปุาหมดไป ทางทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่
ราบลุํมแมํน้ าแหลํงน้ าที่ถือวําส าคัญ และเป็นเส๎นโลหิตหลํอเลี้ยงอ าเภอสีคิ้วและจังหวัดนครราชสีมา  
ได๎แกํ “ล าตะคอง” ซึ่งไหลผํานพ้ืนที่เขตต าบลคลองไผํ ต าบลลาดบัวขาว ต าบลมิตรภาพ ต าบลสีคิ้ว และ
ไหลเข๎าอ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอโชคชัย และอ าเภอจักรราช 
ตามล าดับ 
   อ าเภอสีคิ้วหํางจากกรุงเทพฯ 224 กิโลเมตร หํางจากนครราชสีมา 45 กิโลเมตร 
มีเส๎นทางคมนาคมสายหลัก 2 ทาง คือ ทางรถยนต๑และทางรถไฟ ทางรถยนต๑  มีรถประจ าทางวิ่ง 
ระหวํางจังหวัดนครราชสีมา – กรุงเทพฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ใช๎เวลาเดินทางตามถนนสายมิตรภาพ
ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง นอกจากนี้ยังมีรถประจ าทางสายอีสานผํานอ าเภอสีคิ้วทุกคัน  

 

อ าเภอปากช่อง 
 

                   อ าเภอปากชํองเดิมเป็นหมูํบ๎านเล็กๆ ตั้งอยูํในปุาเขาที่หนาทึบ เส๎นทางคมนาคมไมํสะดวก       
มีเฉพาะเส๎นทางเดินเท๎า และสัตว๑เป็นพาหนะ แม๎แตํเกวียนยังไมํสามารถผํานได๎ แตํมีความส าคัญมาก 
เพราะเป็นจุดเชื่อมโยงระหวําง ภาคกลาง และ ภาคอีสาน เนื่องจากเป็นปุาดิบ ยุงปุาจึงชุกชุม ท าให๎  
ผู๎สัญจรไปมาได๎รับเชื้อไข๎ปุาและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก จึงขนานนามวํา เทือกเขาดงพญาไฟ 
                    ตํอมา ปี พ.ศ.2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว โปรดให๎สร๎างทางรถไฟ
จากกรุงเทพ ฯ ถึงจังหวัดนครราชสีมา การสร๎างทางรถไฟในจุดนี้จ าเป็นต๎องระเบิดเขาเพ่ือวางรางรถไฟ 
ท าให๎เกิดชํองระหวํางสองฝั่งเขา ผู๎คนทั่วไปจึงเรียกหมูํบ๎าน แหํงนี้วํา ปากชํอง ตํอมาในปี พ.ศ. 2492
หมูํบ๎านปากชํองได๎รับการยกฐานะเป็น ต าบลปากชํอง และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2500 ได๎รับการยก
ฐานะเป็น อ าเภอปากชํอง จนถึงปัจจุบัน  
    อาณาเขต  มีพื้นที่ครอบคลุม 12 ต าบล ทิศเหนือติดเขตอ าเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี        
ทิศใต ๎ติดเขต อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  ทิศตะวันออก ติดเขต อ าเภอสีคิ้ว-ปักธงชัยจังหวัด
นครราชสีมา ทิศตะวันตก  ติดต าบลกลางดง อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี   
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พ้ืนที่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาล๎อมรอบ พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ๑ สามารถปลูกพืชได๎ทุกชนิด
อากาศดี ฝนตกตามฤดูกาล มีปุาผืนใหญํอุดมไปด๎วยพืช และสัตว๑ปุานานาชนิด เมื่อได๎รับการยกฐานะเป็น
อ าเภอปากชํองเมื่อปี 2500 ชํวงนั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน๑ เป็นนายกรัฐมนตรี ได๎อนุมัติให๎สร๎างเป็น
อุทยาน ตัดถนนขึ้นวนเขา ลัดเลาะริมเหว ปรับปรุงให๎สวยงามเพ่ือให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว ตํอมาเมื่อวันที่ 
18 กันยายน 2505 ยกฐานะเป็น อุทยานแหํงชาติเขาใหญํ และได๎รับการยกยํอง ขึ้นบัญชีเป็น มรดกโลก 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2543 อนุรักษ๑ไว๎ตลอดกาล นับเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก เป็นที่นิยมของ
นักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางประเทศ ปัจจุบันมีโรงแรม รีสอร๑ท สร๎างขึ้นเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับ
นักทํองเที่ยว 
                 ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ ท าไรํ ปลูกข๎าวโพด น๎อยหนํา มะมํวง ผัก ผลไม๎และ
ไม๎ดอกเมืองหนาว เลี้ยงโคนม โคเนื้อ ม๎าแขํง และผลิตภัณฑ๑หินอํอนทุกชนิด มีแหลํงน้ าอุดมสมบูรณ๑ 
เพราะมีเข่ือนล าตะคองกักเก็บน้ าขนาดใหญํที่สุดในภาคอีสานแจกจํายน้ าให๎กับอ าเภอตําง ๆ  ทัศนีย๑ภาพ
โดยรอบเขื่อนสวยงาม ปัจจุบันการไฟฟูาฝุายผลิตได๎จัดสร๎างอุโมงค๑ขนาดยักษ๑เพ่ือถํายเทน้ าขึ้นไปกักเก็บไว๎
บนอํางยอดเขาสูง เพ่ือระบายน้ าลงสูํใบพัดเพ่ือใช๎ปั่นกระแสไฟฟูา เรียกวําโรงงานไฟฟูาพลังน้ าแบบ 
สูบกลับ เพื่อใช๎ในประเทศและจ าหนํายเพื่อนบ๎าน 
 

อ าเภอสูงเนิน 
   อ าเภอสูงเนิน ในอดีตมีความเจริญก๎าวหน๎าในอารยธรรมยุคโลหะของภาคอีสาน ซึ่งเป็น
ยุคโลหะตอนปลาย สันนิษฐานวํามีอายุถึง 2000 ปี แสดงวําได๎เกิดชุมชนใหญํขึ้น(ในสมัยสุวรรณภูมิ) นําจะ
ได๎แกํบริเวณท่ีเป็นอ าเภอสูงเนินในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเป็นท าเลที่เหมาะสมอยูํใกล๎ล าน้ าล าตะคอง 
ล๎อมรอบด๎วยลุํมน้ า ในระยะแรกๆ คงจะมีความอุดมสมบูรณ๑ท าไรํท านาได๎ผลดี จึงมีผู๎คนอพยพมารวมกัน 
มีชื่อวํา "เมืองเสมา"(ต าบลเสมา ในปัจจุบัน) ส าหรับการจัดตั้งอ าเภอสูงเนินนั้น เดิมอยูํที่อ าเภอสันเทียะ
(อ าเภอโนนไทย) ตํอมาในรัชการที่ 5 ได๎ทรงสร๎างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ทางรถไฟได๎ผําน
เข๎ามาในหมูํบ๎านสูงเนิน ซึ่งเป็นชุมชนใหญํ ท าให๎การติดตํอกับตัวจังหวัดได๎รับความสะดวกมากกวําจะ
ติดตํอกับอ าเภอโนนไทย และประชาชนตํางก็อพยพเข๎ามาท ามาหากินในหมูํบ๎านสูงเนินตามล าดับ ดังนั้น
ทางราชการจึงยกฐานะให๎เป็นอ าเภอสูงเนิน เมื่อ พ.ศ. 2444 โดยใช๎ตามชื่อบ๎านวํา "อ าเภอสูงเนิน" สํวนค า
วํา "สูงเนิน" นั้นเรียกตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเป็นที่ราบสูงและเป็นเนิน เดิมเรียกวํา "บ๎านสองเนิน" 
เพราะมีเนินดินอยูํสองฟากบึงแห๎ว(บึงใหญํที่มีน้ าตลอดปี) ตํอมาภายหลังเพี้ยนมาเป็น "สูงเนิน" 
  อ าเภอสูงเนิน มีเนื้อที่ทั้งหมด 768.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 480,312.50  ไรํ  
มีสภาพพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนเหนือเป็นที่ราบสูงลาดลงมายังบริเวณตอนกลางซึ่งเป็น 
ที่ราบลุํม มีแมํน้ าล าตะคองไหลผํานเนื้อท่ีประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,000 ไรํ สํวน
ทางด๎านใต๎และด๎านตะวันตกเป็นที่ราบ มีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขา มีโรงงานอุตสาหกรรมและเขต
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่   
  อาณาเขตติดตํอ ทิศเหนือ ติดตํอกับ อ าเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ทิศใต๎ 
ติดตํอกับ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อ าเภอขามทะเลสอ และอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ทิศตะวันตก ติดตํอกับ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ครูและบคุลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  มีครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 67  คน  จ าแนกตามกลุํมและ
ระดับการศึกษา ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามกลุํม
และระดับการศึกษา 

 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนบุคลากร 
(คน) 

ระดับการศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตร ี
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ผู๎บริหาร 5 - - - 3 2 5 
กลุมํอ านวยการ 1 3 - 2 2 - 4 
กลุํมบริหารงานบุคคล - 7 - 5 2 - 7 
กลุํมนโยบายและแผน  - 6 - 3 3 - 6 
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา - 6 1 2 3 - 6 
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
การจัดการศึกษา 

4 11 1 - 13 1 15 

กลุํมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย๑ 

- 4 - 3 1 - 4 

กลุมํพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 2 - 1 1 - 2 

กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- 1 - - 1 - 1 

กลุํมกฎหมายและคดี 1 1 - 1 1 - 2 
หนํวยตรวจสอบภายใน - 1 - - 1 - 1 
ลูกจ๎างประจ า 2 2 - 4 - - 4 
พนักงานราชการ 1 -  - 1  1 
ลูกจ๎างชั่วคราว 5 4 6 3 - - 9 

รวมครูและบุคลากรทั้งสิ้น 19 48 8 24 32 3 67 
คิดเป็นร้อยละ 28.36 71.64 11.94 35.82 47.76 4.48 100 

หมายเหตุ : ข๎อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2565 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 
ข้อมูลสถานศึกษา 

ตารางท่ี 2  จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด   จ าแนกตามขนาดเป็นรายอ าเภอ  ปีการศึกษา  2565
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4    จ าแนกตามขนาด 4 ขนาด 

 

อ าเภอ ขนาดเล็ก  
(0-120) 

ขนาดกลาง 
(121-600) 

ขนาดใหญํ 
(601-1,500) 

ขนาดใหญํพิเศษ 
(1,501คนขึ้นไป) 

 
รวม 

ปากชํอง 30 38 5 0 73 
สีคิ้ว 31 29 2 0 62 

สูงเนิน 26 18 1 0 45 
รวมทั้งสิ้น 87 85 8 0 180 
ร๎อยละ 48.33 47.22 4.44 0 100 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ข๎อมูล ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน  2565 

ตารางท่ี 3   จ านวนโรงเรียน  ครู  นักเรียน  และห๎องเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4   ปีการศึกษา  2565   

อ าเภอ 

โรงเรียน   ข๎า 
ราชการ

คร ู
นักเรียน ห๎องเรียน 

นักเรียน 
: 

ห๎อง 

นักเรียน  
:  

คร ู

ประถม 
ศึกษา 

ขยายโอกาส
ทาง

การศึกษา 
ปากชํอง 73 26 892 15,588 823 19 : 1 18 : 1 

สีคิ้ว 62 22 610 9,631 635 16 : 1 16 : 1 
สูงเนิน 45 9 370 5,832 409 15 : 1 16 : 1 

รวมทั้งสิ้น 180 57 1,872 31,051 1,867 17 : 1 17 : 1 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ข๎อมูล ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน  2565 

  ตารางท่ี 4  จ านวนและร๎อยละของนักเรียนในสถานศึกษา   

ระดับการสอน/ช่วงช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 3,146 2,928 6,074 19.56 
                            การศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ชํวงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) 4,944 4,632 9,576 30.84 
ชํวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 5,563 4,922 10,485 33.77 
ชํวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) 2,647 2,269 4,916 15.83 

รวมทุกระดับ 16,300 14,751 31,051 100.00 

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ข๎อมูล ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2565  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

  ตารางท่ี 5  จ านวนครูและบุคลากร ในสถานศึกษา     

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ผู๎อ านวยการโรงเรียน 111 4.90 
2. รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 24 1.06 
3. คร ู 1,733 76.44 
4. ลูกจ๎างประจ า 42 1.85 
5. พนักงานราชการ 109 4.81 
6. ลูกจ๎างชั่วคราว 248 10.94 

รวมทั้งหมด 2,267 100  

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล   ข๎อมูล ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2565   

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ตารางท่ี 6 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
             (Reading Test : RT)  
  

ความสามารถ 
คะแนนและระดับคุณภาพเฉลี่ย  ปีการศึกษา 2564 คะแนน/ระดับ

คุณภาพเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2563 

เพิ่ม/
ลด ระดับชาต ิ ระดับ สพฐ. ศึกษาธิการ

ภาค 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขต 

ด๎านการอํานออกเสียง 69.95 ด ี 69.04 ด ี 72.35 ด ี 72.15 ด ี 65.49 ด ี 72.79 ด ี -7.30 
ด๎านการอํานรูเ๎รื่อง 72.76 ด ี 72.30 ด ี 71.94 ด ี 72.94 ด ี 70.63 ด ี 72.17 ด ี -1.54 
รวมทั้ง 2 ด๎าน 71.38 ด ี 70.67 ด ี 72.15 ด ี 72.55 ด ี 68.10 ด ี 72.48 ด ี -4.38 

           
ตารางที่ 7 การประเมินคุณภาพผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT)   
 

ความสามารถ 
คะแนนและระดับคุณภาพเฉลี่ย  ปีการศึกษา 2564 คะแนน/ระดับ

คุณภาพเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2563 

เพิ่ม/
ลด ระดับชาต ิ ระดับ สพฐ. ศึกษาธิการ

ภาค 
ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขต 

ด๎านคณติศาสตร๑ 49.44 ด ี 48.73 ด ี 47.34 ด ี 48.18 ด ี 45.29 พอใช๎ 40.53 พอใช๎ +4.76 
ด๎านภาษาไทย 56.14 ด ี 55.48 ด ี 54.65 ด ี 55.22 ด ี 53.24 ด ี 48.23 พอใช๎ +5.01 
รวมทั้ง 2 ด๎าน 52.80 ด ี 52.11 ด ี 51.00 ด ี 51.71 ด ี 49.29 ด ี 44.40 พอใช๎ +4.89 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ตารางท่ี 8  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)  ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ผลการประเมิน 
จ าแนก 

ตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ย   
ปีการศึกษา 

2563 
เพิ่ม/ลด 

ระดับชาติ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขต 

ภาษาไทย 50.38 49.54 50.93 49.61 57.61 -8.00 
ภาษาอังกฤษ 39.22 35.46 36.46 33.43 37.75 -4.32 
คณิตศาสตร์ 36.83 35.85 37.03 35.40 27.63 +7.77 
วิทยาศาสตร์ 34.31 33.68 34.00 32.75 38.19 -5.44 
ค่าเฉลี่ยรวม 40.19 38.63 39.60 37.80 40.30 -2.50 

     ที่มา : กลุํมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.นครราชสมีา เขต 4 
 
ตารางท่ี 9  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผลการประเมิน 
จ าแนก 

ตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ย   
ปีการศึกษา 

2563 
เพิ่ม/ลด 

ระดับชาติ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับเขต 

ภาษาไทย 51.19 52.13 51.20 49.65 54.66 -5.01 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 29.79 27.59 28.79 -1.20 
คณิตศาสตร์ 24.47 24.75 24.13 21.44 23.06 -1.62 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 31.49 29.68 29.45 +0.23 
ค่าเฉลี่ยรวม 34.56 34.84 34.15 32.09 33.99 -1.90 

      ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 
ตารางท่ี  10  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่  4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

           รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  
ของสมศ. ระยะที่  1  ประจ าปีงบประมาณ 2564    

ระดับปฐมวัยในภาพรวม 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช๎ ดี 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก - - 2 4.08 47 95.92 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 49 100 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ๑ที่เน๎นเด็กเป็น
ส าคัญ - - 3 6.12 46 93.88 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมอยูํในระดับดี จ านวน 46 โรง จากท้ังหมด 49 โรง  คิดเป็นร๎อยละ 
93..88 

       ระดับขั้นพื้นฐานในภาพรวม 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช๎ ดี 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน - - - - 51 100 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 51 100 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ๑ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ - - - - 51 100 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมอยูํในระดับดี  จ านวน 51 โรง จากท้ังหมด 51 โรง  คิดเป็นร๎อยละ 
100 

       **หมายเหตุ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใต๎สถานการณ๑ COVID-19                          
ของสมศ. ระยะที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  2564 มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ปรับปรุง 
พอใช๎ และ ดี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ตารางท่ี 11  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
 

          รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  
ของสมศ. ระยะที่  1  ประจ าปีงบประมาณ 2565    
 

ระดับปฐมวัยในภาพรวม 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช๎ ดี 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก - - - - 40 100 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 40 100 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ๑ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ - - - - 40 100 

สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมอยูํในระดับดี จ านวน 40 โรง จากท้ังหมด 40 โรง คิดเป็นร๎อยละ 100 

       ระดับขั้นพื้นฐานในภาพรวม 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช๎ ดี 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

จ านวน 
รร. 

ร๎อย
ละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน - - - - 40 100 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 40 100 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ๑ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ - - - - 40 100 
สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาพรวมอยูํในระดับดี  จ านวน 40 โรง จากท้ังหมด 40 โรง  คิดเป็นร๎อยละ 100 

       **หมายเหตุ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใต๎สถานการณ๑ COVID-19                         
ของสมศ. ระยะที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  2565 มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ปรับปรุง 
พอใช๎ และ ดี 

  
       ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.นครราชสมีา เขต 4 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564    
 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (ใช๎ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 
                                                                         4.0 ของ กรพ. สพฐ.)   
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ใช๎ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 
                                                                        4.0 ของ กรพ. สพฐ.)     
มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จ
และเป็นแบบอยํางได๎ 

ดี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสํงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนางานสะท๎อนถึงสภาพปัญหา  และด าเนินการได๎ตาม
เปูาหมาย  สามารถเป็นแนวทางหรือแบบอยํางให๎กับองค๑กร
หรือหนํวยงานอื่นที่สนใจ  ทั้งนี้ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ 
ทุกกลุํม/หนํวย  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หารูปแบบ
หรือวิธีการท างานที่ดี  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให๎มากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการสํงเสริม  
สนับสนุน  ก ากับติดตามได๎ครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด  
และสะท๎อนสภาพปัญหาพร๎อมทั้งมีโครงการ  กิจกรรม  
กระบวนการด าเนินงานที่พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอยํางชัดเจน  มีการ
สร๎างความตระหนักให๎กับผู๎บริหารสถานศึกษา  ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง  ทั้งนี้  ควรบริหารจัดการโดยใช๎พื้นที่
เป็นฐาน  และขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมอยํางตํอเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3  ผู้เรียนระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
คุณภาพตามหลักสูตร  ประกอบด้วย 
1.  ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
2.  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู๎เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
4.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
5. ผลการประเมินความสามารถในการอาํน  
การคิดวิเคราะห๑  และการเขียน  

ดีมาก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการสํงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  ชัดเจน  ครอบคลุม 
ทุกชํวงวัย  สอดคล๎องกับสภาพปัญหา  โดยจัดให๎มีโครงการ 
กิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ครอบคลุมทุกด๎าน  
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน  การเขียนและ 
การคิดวิเคราะห๑ได๎ตามเปูาหมาย  สํงเสริม  สนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียนจนผลสัมฤทธิ์มีการ
พัฒนาการที่ดีข้ึนอยํางตํอเนื่อง  อยํางไรก็ตามควรสนับสนุน  
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชํวยในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให๎ครอบคลุมในทุกมิติ 
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มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานเทําเทียมกัน 
ศึกษาตํอในระดับทีสู่งขึ้นหรือมีความรู๎ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ  ประกอบด๎วย   
1)  จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ๑
การศึกษาภาคบังคับได๎เขา๎เรียนชั้น ป.1  
2)  อัตราการออกกลางคันลดลง 
3)  อัตราการศึกษาตอํในระดับที่สูงขึ้นของผู๎เรียนที่
จบชั้น ป.6 /ม.3 /ม.6 
4)  ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
ต๎องการพิเศษได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมให๎
ได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  ได๎แกํ เดก็พกิาร
เรียนรวม  เด็กด๎อยโอกาส  และเดก็ที่มีความสามารถ
พิเศษ 
5)  ผู๎เรียนชั้น ม.3 มีความร๎ูและทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชพี  และศึกษาตํอในสายอาชพี     

ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สํงเสริม  สนับสนุน  
เพ่ือสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับผู๎เรียนทุกชํวงวัย
ได๎ทั่วถึง  ชัดเจน  และตํอเนื่อง  สอดคล๎องกับสภาพ
บริบทของพื้นที่  ทั้งกลุํมผู๎เรียนปกติและกลุํมผู๎เรียน
ที่มีความต๎องการพิเศษ  สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียม  มีการศึกษา
ตํอที่สูงขึ้น  และมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานในการน าไป 
ใช๎ประกอบอาชีพ  ในขณะเดียวกัน  ควรมีการจัดท า
ข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ  เที่ยงตรง  ตรวจสอบ
งําย  และสามารถน าไปใช๎ในการบริหารจัดการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ๎างใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีผลงานเชิงประจักษ๑ตามเกณฑ๑  ได๎รับการ
ยกยํองเชิดชูเกียรติ 

ดีมาก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สํงเสริม  สนับสนุน
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ๎าง  น าเสนอผลงานที่เป็นประโยชน๑ 
ตํอการศึกษา  มีกระบวนการที่ชัดเจนและตํอเนื่อง  
ครอบคลุมกลุํมเปูาหมาย  ตลอดจนมีการสร๎างขวัญ
และก าลังใจแกํผู๎ได๎รับรางวัล  โดยการเผยแพรํ  
ประชาสัมพันธ๑ยกยํองเชิดชูเกียรติ  หลากหลาย
ชํองทาง  ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง 

ตัวบํงชี้ที่  6  ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎ 
สํวนเสีย  มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษา  รวมทั้งการให๎บริการ 

ดีเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการพัฒนางาน  โดย
ประชาสัมพันธ๑ให๎กับผู๎มารับบริการและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตํอการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด๎าน  เพ่ือน าข๎อเสนอแนะ  และ
ความคิดเห็นไปใช๎ในการปรับปรุง  พัฒนางานให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อยํางไรก็ตาม  ควรใช๎
กระบวนการวิจัยชํวยในการแสวงหาจุดเดํน  จุดอํอน  
จุดที่ควรพัฒนา  ที่สะท๎อนการปฏิบัติงานได๎จริง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่  3  ดีเยี่ยม 
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  (KRS)   
ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564     
  - ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) คะแนน 
4.49278   ร๎อยละ  89.85   ระดับผลการประเมิน  ระดับมาตรฐานขั้นสูง    
 
ผลการประเมินส่วนราชการ  PMQA  4.0  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564      
  - ผลการด าเนินงานผลการประเมินสํวนราชการ  PMQA  4.0  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564      
คะแนน 3.98000   ร๎อยละ  87.26   ระดับผลการประเมิน  มุํงสูํระบบราชการ  4.0      
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity and  Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564  
  - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน๑  (Integrity and  Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  คะแนนรวม  95.57  ระดับ  AA  ผลการประเมิน  ผําน  อยูํในล าดับที่  69 จาก  225  เขต 
 
ผลการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   
 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ  
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริม  สนับสนุน  ในการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันพร๎อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมํในทุกรูปแบบ 

ร๎อยละ 85 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่  5 ร๎อยละของผู๎เรียนปฐมวัยมีการพัฒนาการด๎านรํางกาย  อารมณ๑ จิตใจ 
สังคม  และสติปัญญา  

ร๎อยละ 80 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 6  ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ร๎อยละ 50 ขึ้นไป 

เพ่ิมข้ึน - 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร๎อยละของนักเรียนที่ผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร๎อยละ 70 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 10  ร๎อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได๎รับการพัฒนาและยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษโดยใช๎ระดับการพัฒนา
ทางด๎านภาษา (CEER)  ตามเกณฑ๑ที่ก าหนด 

ร๎อยละ 
100 

ไมํบรรลุ 
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มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 11  ร๎อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต๎น ที่ได๎รับการเตรียมความ
พร๎อม  ด๎านการอําน คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA  

ร๎อยละ 
100 

ไมํบรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 14  ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะ  หรือทักษะ
อาชีพในด๎านตําง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ  การด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยําง
สอดคล๎องตามสภาพความต๎องการและบริบทของแตํละพ้ืนที่  ตลอดจนความท๎าทาย 
ที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

    

   ตัวช้ีวัดที่ 14.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ร๎อยละ 80 บรรลุ 
   ตัวช้ีวัดที่ 14.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ร๎อยละ 80 บรรลุ 
   ตัวช้ีวัดที่ 14.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ร๎อยละ 80  - 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 15  อัตราการเข๎าเรียนของผู๎เรียนแตํละระดับการศึกษาตํอประชากรกลุํม
อายุ 

  

    ตัวช้ีวัดที่ 15.1  ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ๑การศึกษาภาคบังคับเข๎าเรียน 
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

ร๎อยละ 
100 

ไมํบรรลุ 

   ตัวช้ีวัดที่ 15.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
                        ได๎ศึกษาตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ร๎อยละ 
100 

บรรลุ 

   ตัวช้ีวัดที่ 15.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
                       ได๎ศึกษาตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเทํา  

ร๎อยละ 
100 

- 

   ตัวช้ีวัดที่ 15.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  
                       ได๎ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น  

ร๎อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่  19  ร๎อยละของนักเรียนที่มีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

ร๎อยละ 80 บรรลุ 

 
หมายเหตุ : กลยุทธ๑ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  และกลยทุธ๑ที่ 6 การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใช๎ข๎อมูลจากส านัก/หนํวย/กลุํม/ศูนย๑ในสํวนกลาง สพฐ.  
ที่มา  :  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 4,000,000 บาท เพ่ือจัดสรร 
เป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการส านักงาน งบรายจํายประจ า (ตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน) จ านวน  
2,900,000   บาท และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 1,100,000 บาท  ส าหรับจัดท าโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นอกจากนี้ยังได๎รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และงบประมาณจากหนํวยงานอื่น เพื่อจัดท าโครงการและกิจกรรม
ให๎เป็นไปตามเปูาหมายของการจัดการศึกษา  มีกิจกรรมและผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ 
               อย่างยั่งยืน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือให๎บรรลุผลตาม
เปูาหมายของกลยุทธ๑สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยน๎อมน าศาสตร๑พระราชาสูํการเรียนรู๎
อยํางยั่งยืน ดังนี้ 

 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่ 
การปฏิบัติ  

  กิจกรรมการด าเนินงาน   1)  ประชุมคณะท างาน จ านวน 20 คน ประกอบด๎วยคณะ
ศึกษานิเทศก๑ ผู๎อ านวยการกลุํม ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สํงเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท” โครงการสร๎างและสํงเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
ด๎านการศึกษาสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา  ในวันที่  4 สิงหาคม 2565    2) อบรมเชิงปฏิบัติการ “สํงเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท”   ด๎านการศึกษาสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา ณ หอประชุม 
เขาใหญํ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โรงเรียน จ านวน 179 โรงเรียน 
สํงครู 1 คน นักเรียน 1 คน พร๎อมคณะท างาน 13 คน รวมทั้งสิ้น 371 คน เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยคณะวิทยากรจากผู๎บังคับศูนย๑ตํอสู๎ปูองกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 
จังหวัดนครราชสีมา   ผลการด าเนินงาน   ผู๎เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 80  มีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข   มีคุณธรรมรวมถึงมีความรู๎ ความเข๎าใจถึงนวัตวิถีของท๎องถิ่นและชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจ
ในท๎องถิ่นและชุมชนของตนเอง ปัญหาอุปสรรค   ไมํมี   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   ไมํมี 

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
กิจกรรมการด าเนินงาน   1)  จัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 56 
โรงเรียน ๆ ละ 5,000  บาท รวมงบประมาณ 280,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 3 กิจกรรม ได๎แกํ โครงการลูกเสือต๎านภัย 
ยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการพัฒนาคํายทักษะชีวิตเพ่ือรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุํมเฝูาระวัง 
และพัฒนานักเรียนแกนน าในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร๎างภูมิค๎ุมกัน 
เสริมสร๎างทักษะชีวิตและพัฒนาสํงเสริมให๎สถานศึกษามีลูกเสือ  เนตรนารี เป็นแกนน าสร๎างภูมิค๎ุมกัน 
ยาเสพติด และเฝูาระวังไมํให๎นักเรียนเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด โรงเรียนได๎ด าเนินการอบรมลูกเสือ 
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ต๎านภัยยาเสพติด นักเรียนแกนน า นักเรียนกลุํมเฝูาระวัง ระหวํางวันที่ 10–31 สิงหาคม 2565   2) 
จัดสรรงบประมาณให๎กลุํมโรงเรียนล าตะคอง   เพ่ือจัดคํายทักษะชีวิตให๎กับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน 7 โรงเรียน  ระหวํางวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนเจียรวนนท๑อุทิศ 1    
ผลการด าเนินงาน   1. โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 56 โรงเรียน สามารถจัดตั้งหนํวย
ลูกเสือ-เนตรนารี ต๎านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และมีนักเรียนแกนน าสามารถให๎ค าปรึกษาเพ่ือน ๆ  
ในโรงเรียนได๎ลูกเสือ–เนตรนารีทุกคน ที่เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับภัยจากยาเสพติด
และมีทักษะชีวิตในการสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติด สามารถปฏิบัติหน๎าที่สอดสํองดูแล เฝูาระวังไมํให๎นักเรียน
เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดในสถานศึกษาได๎    2. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพิษภัยของ 
ยาเสพติดและเป็นแนวรํวมในการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน นักเรียน 
กลุํมเสี่ยง ตระหนักรู๎และเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อ่ืน มีการคิดวิเคราะห๑ตัดสินใจและแก๎ปัญหาอยําง 
สร๎างสรรค๑ มีการจัดการกับอารมณ๑ความเครียด เกิดการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อ่ืน สามารถอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข มีภูมิคุ๎มกันและทักษะในการปูองกันตนเองให๎หํางไกลจากยาเสพติด 
ปัญหา อุปสรรค   1.  การแพรํระบาดของยาเสพติดมีหลายรูปแบบ 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎รับ
จัดสรรงบประมาณใกล๎สิ้นปีงบประมาณท าให๎การด าเนินงานจัดท าโครงการลําช๎า    
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   1. ควรมีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดในสถานศึกษา
อยํางตํอเนื่อง 2.โรงเรียนควรมีแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

กิจกรรมการด าเนินงาน   1) รณรงค๑การเยี่ยมบ๎านนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประจ าภาคเรียนที่ 2/2564 ระหวํางวันที่ 3 – 31  มีนาคม 2565 โดย
ประธานกลุํมโรงเรียนทุกกลุํมได๎คัดเลือกนักเรียนที่อยูํในภาวะยากล าบากเป็นพิเศษ กลุํมละ 1 คน จ านวน 
12 คน เพ่ือรํวมกันออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน ซึ่งได๎มอบเครื่องอุปโภคบริโภคหลังละ 2,095 บาท เป็นเงิน 
25,140 บาท และกลุํมโรงเรียนมอบทุนการศึกษาเป็นจ านวนเงิน 69,119 บาท พร๎อมสิ่งของเครื่องใช๎
อุปโภคบริโภค มอบให๎กับนักเรียนและครอบครัวในการเยี่ยมบ๎านเพ่ือเป็นการชํวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร๎อนในเบื้องต๎น ผลการด าเนินงาน จากการด าเนินการออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนได๎ทราบสภาพปัญหา
ความเป็นจริงของนักเรียน ท าให๎สามารถชํวยเหลือนักเรียนที่อยูํในภาวะยากล าบากและต๎องการความ
ชํวยเหลือเป็นพิเศษได๎รับการเยี่ยมบ๎าน สํงผลให๎นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมทั่วถึง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค๑การเยี่ยมบ๎าน
นักเรียนและออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 “ธันวาคมเดือนแหํงการเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน” ครบทุกคน 100% สามารถดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางใกล๎ชิดและสามารถแก๎ไขปัญหาให๎แกํ
นักเรียนที่มีปัญหาได๎อยํางรวดเร็วและทันการณ๑  กิจกรรมที่ 2. อบรมระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ส าหรับครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษารูปแบบออนไลน๑ โดย
ใช๎โปรแกรม Zoom Meetings วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  ผลการด าเนินงาน 1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 180 โรงเรียน มีความตระหนักรู๎และ
มีความเข๎าใจในด าเนินงานการขับเคลื่อนระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบของสถานศึกษาเกิดความยั่งยืนอยํางแท๎จริง   2. ครูนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตนเองมีสมรรถนะด๎านการดูแลชํวยเหลือและให๎
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ค าปรึกษากับผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียนได๎ถูกต๎อง ติดตํอประสานงานกับนักจิตวิทยาประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษาและทีมสหวิชาชีพได๎รวดเร็วและเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอตัวนักเรียน     3. กิจกรรมประเมิน
คัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยต๎นแบบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
ก าหนดให๎มีการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต๎นแบบสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค๑ 
เพ่ือรณรงค๑ให๎สถานศึกษาสร๎างความตระหนักสร๎างความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการ
ท างานให๎เกิดข้ึนในสถานศึกษา และโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนต๎นแบบการด าเนินงานเรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได๎ด าเนินการประชาสัมพันธ๑ให๎โรงเรียนที่มีความ
พร๎อมสมัครเข๎ารับการประเมินโรงเรียนต๎นแบบสถานศึกษาปลอดภัย มีโรงเรียนสมัครเข๎ารับการประเมิน 
จ านวน 85 โรงเรียน ผลการด าเนินงาน โรงเรียนได๎พัฒนาตนเองในการด าเนินงานสูํสถานศึกษาปลอดภัย
ต๎นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 85 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนต๎นแบบสถานศึกษาปลอดภัย 
จ านวน 84 โรงเรียน โรงเรียนที่ด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเดํน จ านวน 1 โรงเรียน  
ปัญหา อุปสรรค 1.  นักเรียนที่อยูํในภาวะยากล าบาก มีจ านวนมาก ไมํสามารถชํวยเหลือได๎ครบทุกคน  
2. งบประมาณไมํเพียงพอตํอการด าเนินโครงการ  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  1. ควรมีการระดมทุน
ทรัพย๑จากทุกภาคสํวนเพ่ือให๎การชํวยเหลือนักเรียน 2. ควรจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอตํอการด าเนิน
โครงการ 

 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยสถานศึกษา ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2565   
กิจกรรมการด าเนินงาน    ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา รูปแบบ
ออนไลน๑ผํานโปรแกรม Zoom Meeting วันที่ 14 มิถุนายน 2565  ณ ห๎องประชุมเสมาคอนเฟอร๑เรนท๑  
จัดกิจกรรมการออกตรวจติดตามสํงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยจัดตั้งเครือขําย 
บูรณาการให๎หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง เชํน เจ๎าหน๎าที่ต ารวจภูธร เจ๎าหน๎าที่จากวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ชุมชน 
ท๎องถิ่นเข๎ารํวมโดยขอความรํวมมือจากเครือขํายและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องออกตรวจติดตามสถานที่ 
ที่สุํมเสี่ยง เชํน ร๎านเกมส๑ รีสอร๑ท สวนสาธารณะตําง ๆ ในชํวงเทศกาลวันลอยกระทง วันวาเลนไทน๑  
ผลการด าเนินงาน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจในการด าเนินงานความ
ปลอดภัย สถานศึกษาสามารถรายงานเหตุในระบบ MOE Safety Center ได๎อยํางถูกต๎อง โรงเรียนมีแผน
ความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษามีภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน  
ปัญหา อุปสรรค  1. การติดตั้งและการเข๎าถึงการใช๎งาน Application MOE Safety Center มีข๎อจ ากัด
ในเรื่องของระบบอินเทอร๑เน็ตโดยขึ้นอยูํกับบริบทพ้ืนที่ของสถานศึกษาและบริบทของที่อยูํอาศัยของ
นักเรียน   2. ชํองทางการเข๎าใช๎งาน Application MOE Safety Center ยังไมํมีความเสถียรท าให๎การ
ด าเนินงานไมํตํอเนื่อง   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  1. ควรมีการพัฒนา Application MOE Safety 
Center ให๎มีความเสถียรมากขึ้น   2. แก๎ไขปัญหาสัญญาณอินเทอร๑เน็ตในพ้ืนที่หํางไกลให๎ครอบคลุมตํอ
การใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพ 3. ควรมีการเพ่ิมการอบรมจากสํวนกลางเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
ในการเข๎าถึงและการใช๎งาน Application MOE Safety Center มากยิ่งขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ    
                แข่งขัน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือให๎บรรลุผลตาม
เปูาหมายของกลยุทธ๑พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขัน ดังนี้ 

 โครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการเรียนรู้วิถี
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  กิจกรรมการด าเนินงาน จัดตั้งเครือขํายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาก าหนดงานเสนอขอทุน 
การวิจัย/การน าเสนอเพ่ือขอรับทุนการวิจัย KRIN อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเป็นฐานด๎วยวิถีปกติใหมํเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํศตวรรษที่ 21 ผํานระบบ Application ZOOM ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
กลุํมเปูาหมาย  ผู๎บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาและศึกษานิเทศก๑ กิจกรรมคลินิกเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ชํวยเหลือและให๎ค าแนะน าด๎านการจัดท านวัตกรรมการเรียนรู๎และการท าวิจัย
ทางการศึกษาแกํครู ผู๎บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  2 รูปแบบ คือ  1. บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 
16.00 – 18.00 น.   2. ระบบออนไลน๑ (กลุํมไลน๑คณะกรรมการคลินิกให๎บริการ) การพิจารณาให๎ทุน 
การวิจัยแกํข๎าราชการครู ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ดังนี้  
1. ครูผู๎สอน ทุนละ 2,000 บาท 10 ทุน   2. ผู๎บริหารสถานศึกษา ทุนละ 3,000 บาท 5 ทุน 3. บุคลากร
ทางการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท 2 ทุน จัดกิจกรรมSymposium แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และน าเสนอ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของครู ผลงานวิจัยด๎านการบริหารสถานศึกษา และผลงานวิจัย
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เพ่ือสํงเสริมและกระตุ๎นให๎เกิด
การสร๎างงานวิจัยการจัดการเรียนรู๎และการปฏิบัติงานในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะ 
ของผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21 สํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
การแก๎ปัญหาจากการปฏิบัติงานโดยใช๎การวิจัยเป็นฐานให๎เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ปัญหา อุปสรรค  การพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ใช๎เวลานานมาก ท าให๎ระยะเวลาในการด าเนินการ
น๎อยลง   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ควรใช๎เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ในเวลารวดเร็ว เพื่อใช๎เวลา
ในการด าเนินโครงการได๎อยํางพอเพียงส าหรับกิจกรรมตําง ๆ  

 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธวิถีใหม่ วิถีคุณภาพว่าด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกแบบ Active Learning ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

  กิจกรรมการด าเนินงาน สํงเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สามารถเชื่อมโยงเครือขําย
กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให๎มีองค๑ความรู๎ในการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน จดักิจกรรม 
Symposium คนคุณภาพ โรงเรียนวิถีพุทธแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินงานสูํโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุํนที่ 
12 จ านวน 25 โรง และโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุํนที่ 4 จ านวน 2 โรง และพิธีมอบโลํเกียรติคุณ 
ยกยํองเชิดชูเกียรติครู  ผู๎บริหารและนักเรียน   ในวันที่  6 มิถุนายน 2565  ณ หอประชุมเขาใหญํ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประชุมคณะผู๎รับผิดชอบงานโรงเรียน 
วิถีพุทธ จ านวน 179  โรงเรียน  เพ่ือสื่อสารแนวทางการด าเนินงาน และการประเมินอัตลักษณ๑ 29 
ประการผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ Application ZOOM  ในวันที่  5 สิงหาคม 2565 การมอบพระพุทธรูป
ประจ าห๎องเรียน ให๎กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อจัดสรรให๎แกํโรงเรียนวิถีพุทธประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2565  พระพุทธรูป จ านวน 589 องค๑  ส าหรับ 69 โรงเรียน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
ปัญหา อุปสรรค ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   ไมํมี 

 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

  กิจกรรมการด าเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือ
สํงเสริมและพัฒนาพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของนักเรียน” ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการ
ประชุมทางไกลผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ Application ZOOM ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เขตพ้ืนที ่ตํางเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 358 คน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565  
ประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูสอนดี TO BE THE BEST ด๎านการจัดการเรียนรู๎ตามแนว
พหุปัญญา (Multiple Intelligence) และด๎านการจัดการเรียนรู๎แบบการจัดการเรียนรู๎แบบเชิงรุก 
(Active Learning) ของครู  ผลการด าเนินงาน   ครูด าเนนิการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน  
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 ให๎เป็นวิถีปกติ เกิดความยั่งยืน
อยํางแท๎จริง และสามารถสร๎างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ การแก๎ปัญหาจาการเรียนรู๎ โดยการจัดท า 
การวิจัยเป็นฐานคิดเป็น  ร๎อยละ 80 ปัญหา อุปสรรค ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไมํมี 

 โครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
กิจกรรมการด าเนินงาน  1.  อบรมครูในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียน
การสอน ในรูปแบบออนไลน๑ จ านวน 179 โรงเรียน ผลการด าเนินงาน ร๎อยละ 80 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจที่เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ ผู๎เรียนที่เรียน 
กับครูที่ผํานการพัฒนาด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู๎ มีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผํานตามเกณฑ๑ท่ีก าหนดไว๎ กิจกรรมที่ 2  
จดัเวทีวิชาการในการเผยแพรํสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน  บูรณาการรํวมกับกิจกรรมคนพันธุ๑โอ ครั้งที่ 4 ครูน าสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนรู๎ 
มาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในงาน   ปัญหา อุปสรรค     เนื่องจากยังอยูํระหวํางการแพรํ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ าเป็นต๎องจัดอบรมในรูปแบบออนไลน๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา ควรด าเนินการจัดการอบรมในรูปแบบ on-site เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ฝึกลงมือ
ปฏิบัติในการเข๎ารับการอบรม ควรเพิ่มจ านวนวันในการอบรม 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  

กิจกรรมการด าเนินงาน   ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 56 โรงเรียน 
และคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือวางแผนในการก าหนดกิจกรรมรวมพลคนพันธุ๑โอ ครั้งที่ 4 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษารํวมจัดแสดงผลงานของนักเรียนครบทุกโรงเรียน โดยภายในงานเป็นการ 
จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   ผลการด าเนินงาน   นกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
มีเวทีในการแสดงออกทางด๎านทักษะวิชาการและอาชีพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู๎ประสบการณ๑ด๎านอาชีพ สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ   ปัญหา อุปสรรค   เนื่องจากในการด าเนินงานยังอยูํในชํวงการแพรํระบาดของโรค
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   ควรมีการก าหนดวันในการเข๎าชมงานเพ่ิมขึ้น 
และเปิดโอกาสให๎นักเรียนในระดับประถมศึกษาเข๎าชมนิทรรศการ 

 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564  
กิจกรรมการด าเนินงาน  ประชุมประธานกลุํมโรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเตรียมความพร๎อม 
ในการด าเนินการประเมินฯ ประกอบด๎วยผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 16 คน ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2564   
ณ ห๎องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย๑ (โต พรหมรังสี) ประชุมคณะกรรมการคุมสอบเพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานเตรียมความพร๎อมในการด าเนินจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ๑ 2565  ณ หอประชุมเขาใหญํและห๎องประชุมโรงเรียนบ๎านหนองสาหรําย 
ประกอบด๎วย วิทยากร 5 คน คณะกรรมการคุมสอบ 416 คน ประชุมตัวแทนศูนย๑สอบ จ านวน 30 คน 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเตรียมความพร๎อมในการด าเนินจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ๑ 2565  ณ ห๎องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย๑  (โต พรหมรังสี) 
ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2564  วันที่ 12-13 กุมภาพันธ๑ 2565 ณ สนามสอบของกลุํมโรงเรียน  
ผลการด าเนินงาน บุคลากรผู๎รับผิดชอบระดับสนามสอบ จ านวน 416 คน ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ 
และทราบแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการการทดสอบฯ จากการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
และจัดท าแผนการด าเนินงานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให๎กับ
โรงเรียนที่อยูํในความรับผิดชอบของศูนย๑สอบสามารถจัดท าฐานข๎อมูลผู๎เรียน และสนามสอบในการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทนศูนย๑สอบ จ านวน 30 คน สามารถด าเนินการทดสอบ 
ทั้งกํอนระหวํางและหลังการทดสอบ ได๎อยํางถูกต๎อง ปัญหา อุปสรรค นักเรียนสมัครยืนยันการเข๎าสอบ 
ไมํเป็นไปตามเปูาหมายการด าเนินการจัดสอบในบางสนามสอบยังด าเนินการไมํถูกต๎อง ท าให๎เกิดการแก๎ไข
ในการกรอกข๎อมูลในการจัดสอบและมีการด าเนินการหลังจากมีการทดสอบเสร็จสิ้นแล๎ว  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  1. ควรมีการเตรียมความพร๎อมกํอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานให๎กับผู๎เรียน โดยศึกษาโครงสร๎างและรูปแบบการประเมิน และทบทวนตัวชี้วัดให๎กับผู๎เรียน
อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง  2. ควรมีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนในทุกการด าเนินงานให๎เกิดความชัดเจน 
แล๎วก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ถูกต๎องตามขั้นตอน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตาม
สถานการณ๑ให๎ทันทํวงที  3. โรงเรียนในสังกัดควรด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการและรูปแบบที่ได๎
ก าหนดให๎ถูกต๎องและทันเวลา 4. ควรมีการประสานงานในการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง โดยผํานทางเครือขําย 
กลุํมไลน๑ การประสานงานผํานเครือขํายประธานกลุํมโรงเรียน และครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัด 

 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน O-NET เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564  
กิจกรรมการด าเนินงานประชุมครูผู๎รับผิดชอบสร๎างและคัดเลือกข๎อสอบ (Pre O-NET) ทั้ง 4 กลุํมสาระ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และข๎อสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตาม
แนวทางการสร๎างและการคัดเลือกข๎อสอบตามโครงสร๎างข๎อสอบ Test Blueprint ในวันที่ 9 มกราคม 
2565   ผลการด าเนินงาน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ 
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
และการประเมินคุณภาพผู๎เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  3 ปีการศึกษา  2564   มีคําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา
คําเฉลี่ยระดับ สพฐ.   ปัญหา อุปสรรค   1. การรวบรวมการสร๎างและการคัดเลือกข๎อสอบมีความลําช๎า
บางวิชาและระดับชั้น ตามความยาก-งํายและโครงสร๎างข๎อสอบ Test Blueprint   2.  ระยะเวลา 
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ในการด าเนินงานไมํเป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากอยูํในสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1. ควรมีการเตรียมความพร๎อมกํอนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให๎กับผู๎เรียน โดยศึกษาโครงสร๎างและรูปแบบการประเมิน  
และทบทวนตัวชี้วัดให๎กับผู๎เรียนอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง 2. ควรมีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนใน 
ทุกการด าเนินงานให๎เกิดความชัดเจนแล๎วก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ถูกต๎องตามข้ันตอน รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามสถานการณ๑ให๎ทันทํวงที   3. โรงเรียนในสังกัดควรด าเนินงานตามขั้นตอน 
วิธีการและรูปแบบที่ได๎ก าหนดให๎ถูกต๎องและทันเวลา   4. ควรมีการประสานงานในการด าเนินงานอยําง
ตํอเนื่องโดยผํานทางเครือขํายกลุํมไลน๑  การประสานงานผํานเครือขํายประธานกลุํมโรงเรียน และครู
วิชาการของโรงเรียนในสังกัด 

 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564   
กิจกรรมการด าเนินงานประชุมประธานกลุํมโรงเรียนเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานเตรียมความพร๎อม
ในการด าเนินการประเมินฯ ประกอบด๎วยผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 30 คน วันที่ 16 ธันวาคม 2564   
ณ ห๎องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย๑  (โต พรหมรังสี)  ประชุมคณะกรรมการคุมสอบเพ่ือชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงานเตรียมความพร๎อมในการด าเนินการประเมินฯ  ในวันที่  9 กุมภาพันธ๑ 2565   
ณ  หอประชุมเขาใหญํ และห๎องประชุมโรงเรียนบ๎านหนองสาหรําย ประกอบด๎วย วิทยากร  20 คน 
คณะกรรมการคุมสอบ RT และ NT 356 คน ประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่สมัครใจเข๎ารับประเมินฯ  (RT) ระหวํางวันที่ 28 กุมภาพันธ๑  – 4 มนีาคม 2565 
ในสถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง ประเมินคุณภาพผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่สมัครใจเข๎ารับประเมินฯ 
(NT) ระหวํางวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 ในสถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง ผลการด าเนินงาน บุคลากร
ผู๎รับผิดชอบระดับสถานศึกษา จ านวน 356 คน ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจและทราบแนวทางการปฏิบัติใน
การด าเนินการการประเมินฯ จากการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและจัดท าแผนการด าเนินงาน
การบริหารจัดการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) และจัดการ
ประเมินคุณภาพผู๎เรียน  (NT) ให๎กับโรงเรียนที่อยูํในความรับผิดชอบของศูนย๑สอบ สามารถจัดท า
ฐานข๎อมูลผู๎เรียนและสนามสอบในการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (RT และ NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่สมัครใจเข๎ารับประเมินฯ ได๎รับการประเมินความสามารถด๎านการอําน
ของผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นและคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 คณะผู๎บริหารและคณะครู 
ได๎เป็นคณะกรรมการคุมสอบและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด๎านการ
อํานของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจเข๎ารับประเมินฯ 
ได๎รับการประเมินคุณภาพผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นและคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 (NT) 
ปัญหา อุปสรรค 1. ผู๎เรียนได๎รับการประเมินฯ ตามความสมัครใจท าให๎ผู๎เรียนไมํได๎รับการประเมินตาม
ศักยภาพรายบุคคล 2. ครูผู๎รับผิดชอบในการกรอกข๎อมูลนักเรียนและผลการประเมินฯ ด าเนินการไมํกรอก
ข๎อมูลในเวลาที่ก าหนด ท าให๎ต๎องมีการติดตามการด าเนินการเป็นการลําช๎าในการจัดสํงข๎อมูลในระบบ  
NT Access   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  1.  ควรมีการเตรียมความพร๎อมกํอนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให๎กับผู๎เรียน โดยศึกษาโครงสร๎างและรูปแบบการประเมินและทบทวนตัวชี้วัดให๎กับ
ผู๎เรียนอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง  2. ควรมีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนในทุกการด าเนินงานให๎เกิดความ
ชัดเจน แล๎วก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ถูกต๎องตามขั้นตอน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน
ตามสถานการณ๑ให๎ทันทํวงที 3. โรงเรียนในสังกัดควรควรด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ และรูปแบบที่ได๎
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ก าหนดให๎ถูกต๎องและทันเวลา  4.  ควรมีการประสานงานในการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง โดยผํานทางเครือขําย
กลุํมไลน๑ การประสานงานผํานเครือขํายประธานกลุํมโรงเรียน และครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัด 

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมการด าเนินงาน  จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ๑การทดลองตามโครงการบ๎าน
นักวิทยาศาสตร๑น๎อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยให๎กับโรงเรียนของวิทยากรเครือขํายท๎องถิ่น (LT) จ านวน 
2 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยได๎ระดับพอใช๎ จ านวน 
4 โรงเรียน เพื่อให๎มีอุปกรณ๑การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร๑ระดับปฐมวัยที่ครบถ๎วน สํงผลให๎
จัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ  ปัญหา อุปสรรค  ไมํมี   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ไมํมี 

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565   
กิจกรรมการด าเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานผู๎น าเครือขํายท๎องถิ่น (Local Network; LN) 
และวิทยากรเครือขํายท๎องถิ่น (Local Trainer; LT) ระหวํางวันที่ 12-15 มิถุนายน 2565 อบรมเชิง
ปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานให๎กับครูผู๎สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ชํวงชั้นที่ 1) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
ผลการด าเนินงาน ครูผู๎สอนระดับประถมศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑เชิงปฏิบัติการ (Hand-
on) ตามปรัชญาการเรียนรู๎ของโครงการ ได๎แกํ การเรียนรู๎รํวมกัน (Co-Construction) และการรู๎คิด 
(Meta-Cognition) ให๎กับนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
จ านวน 20 โรงเรียน สามารถจัดท าแผนบูรณาการ กิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร๑น๎อยประเทศไทย ตาม
บริบทของตนเองได๎อยํางมีคุณภาพและยั่งยืน  ปัญหา อุปสรรค ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไมํมี 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
กิจกรรมการด าเนินงานพัฒนาครูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ด๎านการ
จัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นตามระดับชํวงชั้น ให๎ได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาไทย สามารถผลิตสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอํานและเขียนตามชํวงวัย ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยทุกระดับชั้นให๎นักเรียนอํานออกเขียนได๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ โดย 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการอํานออกเขียนได๎ของ
นักเรียน ผํานระบบออนไลน๑ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย “หนํอเนื้อเชื้อไขวรรณคดีไทย” ผํานระบบออนไลน๑ จ านวน 179 โรงเรียน ครู 249 คน  
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565  อบรมเชิงปฏิบัติการใช๎สารานุกรมในการจัดการเรียนการสอนของครู
ผู๎รับผิดชอบจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในสถานศึกษา วันที่  25 สิงหาคม 2565  ปัญหา อุปสรรค 
นักเรียนมีภาวะถดถอยด๎านการเรียน  (Learning Loss) และยังมีปัญหาการเรียนไมํสม่ าเสมอเนื่องจาก 
ยังอยูํในสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา (Covid-19) เป็นระยะ ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก๎ปัญหาภาวะถดถอย 
(Learning Loss) โดยใช๎หนังสือ 9 เลํม (คํูมือการสอนซํอมเสริม) ของสถาบันภาษาไทย สพฐ.  
เป็นแนวทางด าเนนิการ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะส าหรับครูภาษาไทยสู่ความเป็น
เลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กิจกรรมการด าเนินงาน พัฒนาครูผู๎สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให๎มีเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนคัดลายมือโดยใช๎แนวทางและคูํมือการจัดการเรียนการสอนของสถาบันภาษาไทย พัฒนาครูผู๎สอน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให๎สามารถจัดการเรียนการสอนด๎านการเขียนเรียงความภาษาไทย
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อยํางสร๎างสรรค๑โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการคัดลายมืองาม” เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และเขียนเรียงความอยํางไรให๎ได๎ใจคนอําน และจัดกิจกรรมประกวด  
Best Practice ส าเนาเอกสารฝึกคัดลายมือ สํงผลให๎นักเรียนมีลายมือสวย อํานออกเขียนได๎ตามชํวงวัย 
สอดคล๎องกับจุดเน๎นและนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด ปัญหา อุปสรรค นักเรียนมีปัญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู๎ (Learning Loss) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนอยํางสม่ าเสมอ ครูหมั่นทบทวนบทเรียนและจัดกิจกรรมเสริมทักษะอยํางสม่ าเสมอ  

 โครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ประจ าปี พ.ศ. 2565   
กิจกรรมการด าเนินงาน แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือและคัดเลือกโรงเรียน  จ านวน 20 
โรงเรียน เพื่อจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทย และจัดสรรงบประมาณให๎กับโรงเรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จัก
วิชาการแขนงตําง ๆ ที่ควรศึกษา มีนิสัยรักการอําน การค๎นคว๎าและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง โดยผําน
การอํานหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ผลการด าเนินงาน นักเรียนอํานหนังสือสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในการด าเนินชีวิต น าความรู๎ที่ได๎จากการอํานไปพัฒนา สร๎าง
องค๑ความรู๎ใหมํ ๆ ให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเอง ปัญหา อุปสรรค หนังสือที่สั่งซื้อมีชื่อไมํครบตามที่โรงเรียน
ต๎องการ มีบางเลํมขาดตลาดต๎องสั่งซื้อตามรายการที่ผู๎ขายมีในสต็อก ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไมํมี 

 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
กิจกรรมการด าเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูแกนน า
ภาษาอังกฤษ  (Boot Camp) ให๎กับครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 55 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565  
ณ หอประชุมเขาใหญํ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ผลการด าเนินงาน 
ครูที่ผํานการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผลโดยครูแกนน าภาษาอังกฤษ 
(Boot Camp) สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Approach)  และการสอนแบบ Active Learning ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและมีแนวทางการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายมากข้ึน สํงผลให๎นักเรียนมี
ศักยภาพในการใช๎ภาษาอังกฤษมากขึ้น ครูได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบมาตรฐานทางภาษาความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
และการสื่อสาร เพื่อน าไปทดสอบยังศูนย๑พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) อ าเภอปากชํอง  
ปัญหา อุปสรรค 1. ระยะเวลาในการด าเนินงานไมํเป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากอยูํในสถานการณ๑
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2. ครูภาษาอังกฤษได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) และการ
สอนแบบ Active Learning  มีจ านวนน๎อย ด๎วยงบประมาณท่ีจ ากัด  3. สพฐ. ไมํได๎จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให๎ครูผู๎สอนเข๎ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาษาความสามารถ
ภาษาอังกฤษ  (CEFR)  โดยศูนย๑พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) อ าเภอปากชํอง 
เนื่องจากอยูํในสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  และคําใช๎จําย
ในการเข๎าพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  CEFR  คํอนข๎างสูง  (2,800บาท/คน/ครั้ง)  ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา 1. ควรมีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนในทุกการด าเนินงานให๎เกิดความชัดเจน แล๎วก าหนด 
ทิศทางการด าเนินงานที่ถูกต๎องตามข้ันตอน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามสถานการณ๑ 
ให๎ทันทํวงท ี 2. ควรมีการประสานงานในการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง โดยผํานทางเครือขํายกลุํมไลน๑  
การประสานงานผํานเครือขํายประธานกลุํมโรงเรียน และครูผู๎สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด 
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 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน   

กิจกรรมการด าเนินงาน พัฒนาทักษะการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนด๎วยการอบรม 
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content 
Center) รูปแบบออนไลน๑ จัดท าคลังสื่อนวัตกรรม รวบรวมสื่อท่ีมีคุณภาพของครูผู๎สอนที่เข๎ารับการอบรม
เพ่ือจัดท าคลังสื่อนวัตกรรมเพ่ือเผยแพรํบนเว็บไซต๑ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลของครูผู๎สอนในรูปแบบออนไลน๑ ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาร๎อยละ 100 สํงเสริมให๎ครูผู๎สอน
เข๎ารํวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู๎ด๎วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBEC Content Center) รูปแบบออนไลน๑ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยมีครูจากทุกโรงเรียนในสังกัด
เข๎ารํวมอบรม จ านวน 275 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดท าเว็บไซต๑เพ่ือรวบรวมสื่อ
นวัตกรรมจากครูผู๎สอนและหนํวยงานตําง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับครูผู๎สอนได๎น าไปใช๎ ผําน
เว็บไซต๑ https://nma4.esd.go.th   สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัดสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล  โดยสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนเป็นสมาชิกผู๎ใช๎งานคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส๑  OBEC Content 
Center ปัญหา อุปสรรค ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไมํมี 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA 
2022” 

กิจกรรมการด าเนินงาน  พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู๎ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ 
PISA 2022 ด าเนินการโดยให๎ศึกษานิเทศก๑แกนน า ครูแกนน า เข๎ารับการอบรมออนไลน๑ ผํานระบบ   
PISA learning เพ่ือให๎สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นในสังกัดมีความรู๎
ความเข๎าใจแนวทางการยกระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ
กลุํมเปูาหมายหลัก ได๎แกํ นักเรียนที่มีอายุ  15 ปี ให๎ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู๎ทั้ง 3 ด๎าน 
ได๎แกํ ความฉลาดรู๎ด๎านการอําน (Reading Literacy) ความฉลาดรู๎ด๎านคณิตศาสตร๑ (Mathematical 
Literacy)  และความฉลาดรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑  (Scientific Literacy)  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นในสังกัด สามารถจัดท าแผนเตรียมความพร๎อมและสามารถด าเนินงานตาม
แผนเตรียมความพร๎อมการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู๎ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA 
2022   มีข๎อมลูนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู๎ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ
ที่มีความถูกต๎อง ครบถ๎วนมาใช๎ส าหรับวิเคราะห๑ในการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนเป็น
รายบุคคล ปัญหา อุปสรรค ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ไมํมี 
 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎จัดท าโครงการและกิจกรรรมการพัฒนาเพ่ือให๎บรรลุผลตาม
เปูาหมายของกลยุทธ๑สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมการด าเนินงาน 1. ปฐมนิเทศครูรักษาการผู๎บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 
ผํานระบบ Application Zoom มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 55 คน 2. การพัฒนาการสร๎างชุมชนแหํง
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โดยจัดท าแผนการสร๎างชุมชนแหํง

https://nma4.esd.go.th/
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การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนด๎วยกระบวนการ PLC สูํกลุํมในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ก าหนดให๎ทุกกลุํมในส านักงานด าเนินกิจกรรม   PLC และด าเนินการประชุมสร๎างการรับรู๎การจัดกิจกรรม 
PLC  ให๎กับบุคลากรในส านักงาน  ในวันที่  25  มีนาคม  2565  ณ  ห๎องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย๑  
(โต พรหมรังสี) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (Show & Share) กระบวนการ PLC ก าหนดบูรณาการ
รํวมกับกลุํมนโยบายและแผนในการประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ระหวํางวันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ จังหวัดชลบุรี   3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะด๎านดิจิทัลส าหรับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุํมสนใจภาคบํายของวันพฤหัสบดี 
จ านวน 8 ครั้ง 8 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จ านวน 

ผู๎เข๎าอบรม 
1 7 เมษายน 2565 การสื่อสารออนไลน๑ด๎วยระบบ Conference 28 คน 
2 21 เมษายน 2565 การสร๎างแบบสอบถามออนไลน๑ Google Forms 18 คน 
3 28 เมษายน 2565 การสร๎างรูปภาพ ตํอยอดท าเว็บไซต๑กลุํม 10 คน 
4 5 พฤษภาคม 2565 การใช๎งานโปรแกรม Power Point และการน าเสนองาน 10 คน 
5 19 พฤษภาคม 2565 การใช๎งานโปรแกรม Microsoft Excel 20 คน 
6 9 มิถุนายน 2565 การจัดการไฟล๑ด๎วยโปรแกรม CANVA 14 คน 
7 30 มิถุนายน 2565 การจัดท าเกียรติบัตรออนไลน๑ ผําน Google 14 คน 
8 25 สิงหาคม 2565 การสร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ e-book 15 คน 

4. อบรมครูผู๎ชํวยเพื่อให๎ได๎รับการเตรียมความพร๎อมกํอนแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงครู ผํานระบบออนไลน๑ 
จ านวน  2 วัน ระหวํางวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 อบรมผํานระบบ Application Zoom และ
ถํายทอดสดทาง YouTube จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรม 303 คน  5. เสริมสร๎างองค๑ความรู๎ เรื่องกฎหมาย
และวินัยข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการโดยให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายในรายการ 
1News@Korat4 ซึ่งถํายทอดทุกวันพฤหัสบดีในหัวข๎อกฎหมายคลายทุกข๑ บรรยายให๎ความรู๎ด๎านกฎหมาย
และวินัยแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎กับกลุํมโรงเรียนตําง ๆ อบรมครูผู๎ชํวยเพื่อให๎ได๎รับ
การเตรียมความพร๎อมกํอนแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงครู โดยมีรายวิชาที่เก่ียวข๎องกับวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการวางแผนการด าเนินงานวินัย อุทธรณ๑ ร๎องทุกข๑และการ
ด าเนินคดีของรัฐ ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ผํานระบบApplication Zoom และถํายทอดสด 
ทาง YouTube ณ ห๎องประชุมเสมาคอนเฟอเร๎นซ๑ บูรณาการรํวมกับกลุํมพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  6.  อบรมการเขียนผลงานเพ่ือรับรางวัลยกยํองเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 29  มีนาคม 2565   
ณ หอประชุมเขาใหญํส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวนผู๎เข๎า 
รับการอบรม 55 คน  ผลการด าเนินงาน ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม  
และพัฒนาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณที่เหมาะสม เป็นบุคลากรมืออาชีพสูํการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ มุํงสูํองค๑กรที่มีสมรรถนะสูง HPO (High 
Performance Organization) ปัญหา อุปสรรค  ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เป็นโครงการที่ดี 
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
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และจรรยาบรรณที่เหมาะสมเป็นบุคลากรมืออาชีพสูํการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎
มุํงสูํองค๑กรที่มีสมรรถนะสูง HPO (High Performance Organization) สมควรมีโครงการแบบตํอเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี 

 โครงการคัดเลือก “ครูดีมีคุณธรรม” เพื่อรับรางวัลเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสงานวันครู
ประจ าปี พ.ศ. 2565   

กิจกรรมการด าเนินงาน คัดเลือก “ครูดีมีคุณธรรม” เพ่ือประกาศยกยํองเชิดชูเกียรติเนื่องในโอกาสงาน 
วันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือยกยํองและเชิดชูเกียรติแกํผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เสริมสร๎าง
ขวัญและก าลังใจ สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได๎พัฒนาตนเองและพัฒนางานให๎ได๎มาตรฐาน
วิชาชีพมีผู๎เสนอแบบประวัติเพ่ือเข๎ารับการคัดเลือกและมีผู๎ผํานการประเมิน ดังนี้  1. ประเภทผู๎บริหาร
การศึกษา ไมํมีผู๎สมัครเข๎ารับการคัดเลือก 2. ประเภทผู๎บริหารสถานศึกษา มีผู๎ผํานการประเมิน 92 ราย  
3. ประเภทบุคลากรทางการศึกษา มีผู๎ผํานการประเมิน 24 ราย  4. ประเภทครู มีผู๎ผํานการประเมิน 
1,464 ราย  5. ประเภทธุรการ มีผู๎ผํานการประเมิน 97 ราย รวมผู๎ผํานการประเมินทั้งสิ้น  1,677 ราย  
ปัญหา อุปสรรค ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เป็นโครงการที่ดี เสริมสร๎างขวัญ ก าลังใจข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สมควรมีโครงการแบบตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ “พี่สร้างสรรค์แบ่งปันความรู้สู่น้อง ปี 4”  
กิจกรรมการด าเนินงานประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฎิบัติงานตามมาตรฐานต าแหนํง 
และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2565  ณ หอประชุมเขาใหญํ   ผลการด าเนินงาน ครู ผู๎บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาทีเ่ข๎ารํวมประชุมสัมมนา มีความรู๎เรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน 
วิทยฐานะและทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 น าความรู๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงาน สํงผลให๎สถานศึกษา มีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม ปัญหา อุปสรรค  ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
เป็นโครงการที่ดี ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติหน๎าที่ 
เพ่ือพัฒนาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณที่เหมาะสม เป็นบุคลากรมืออาชีพสูํการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นคนดีคนเกํงมีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นองค๑กรที่มีสมรรถนะสูง HPO (High Performance  Organization) สมควรมี
โครงการแบบตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยั่งยืน  
กิจกรรมการด าเนินงาน อบรมรมเชิงปฏิบัติการครูผู๎สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-2  ในอ าเภอสีคิ้ว   ที่ได๎รับมอบหนังสือเสริมทักษะการอํานภาษาไทยและภาษาอังกฤษและครู
ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการอําน
ภาษาไทยเชื่อมโยงสูํการอํานภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 รวมผู๎เข๎ารับ
การอบรมและคณะท างาน 190 คน  ผลการด าเนินงาน รอ๎ยละ 100 ครูผู๎สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 และครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในอ าเภอสีคิ้ว 
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถใช๎สื่อและเทคนิคการสอนอําน
ภาษาไทยเชื่อมโยงไปสูํการอํานภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎นักเรียนมีพัฒนาการ
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ด๎านทักษะการอํานที่สูงขึ้นตามชํวงวัย โดยได๎รับการนิเทศ ติดตามการใช๎สื่อจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยูํเสมอ ปัญหา อุปสรรค 1. การด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานการณ๑การแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (Covid-19) อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามสถานการณ๑   2. ระยะเวลาในการ
อบรมเพียง 1 วัน ยังไมํเพียงพอกับเนื้อหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1. ควรมีการวางแผน ก าหนด
ขั้นตอนในทุกการด าเนินงานให๎เกิดความชัดเจน แล๎วก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ถูกต๎องตามขั้นตอน 
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามสถานการณ๑ให๎ทันทํวงที 2. ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเป็น  
2-3 วัน 
 
กลยุทธ์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือให๎บรรลุผลตาม
เปูาหมายของกลยุทธ๑ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

กิจกรรมการด าเนินงาน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมทักษะอาชีพของผู๎เรียน 
ผํานกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก พัฒนาทักษะอาชีพให๎นักเรียนเป็นพื้นฐานในการเรียนตํอและ 
การท างานตามความถนัดและความสนใจ สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนให๎โรงเรียนมี 1 โรงเรียน 1 
ผลิตภัณฑ๑ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมทักษะอาชีพ 
ผํานระบบออนไลน๑ (Zoom Meeting) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และนิเทศ ติดตาม โรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัดได๎จัดกิจกรรม/นิทรรศการผลงานทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ ผํานกิจกรรมโครงการ 
“คนพันธ๑โอ”  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ สนามหน๎าอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4   ผลการด าเนินงาน โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  56  โรงเรียน ได๎รับการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมทักษะอาชีพของผู๎เรียนผํานกิจกรรมการเรียนรู๎เชิงรุก  
(Active Learning) นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสได๎รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและ 
ความสนใจของผู๎เรียนตามชํวงวัย ปัญหา อุปสรรค ระยะเวลาในการลงพื้นที่นิเทศ มีน๎อย และยังอยูํ 
ในสถานการณ๑โรคระบาดโควิค -19 จึงจัดการอบรมโดยใช๎ระบบออนไลน๑ และการติดตํอสื่อสาร การนิเทศ
ใช๎รูปแบบกลุํมไลน๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพของผู๎เรียนให๎
เป็นไปตามชํวงวัย และตามความถนัด ความต๎องการของผู๎เรียนตามบริบทและตามความเหมาะสมของ
โรงเรียน ให๎มีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาชํวยจัดการเรียนการสอน เพ่ือถํายทอดความเป็นท๎องถิ่นให๎รุํน
ลูกหลานตํอไปได๎เห็นความส าคัญ มีความตระหนักและรักในบ๎านเกิด 

 โครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
กิจกรรมการด าเนินงาน พัฒนาพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเรียนรํวมได๎มีประสิทธิภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพให๎แกํนักเรียน
ที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ให๎นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคใน
การเข๎ารับการศึกษารํวมกับเด็กท่ัวไป และได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานเปรียบเทียบ การจัดกิจกรรมเรื่องการสอนเด็กพิการเรียนรํวม ในวันที่ 5 สิงหาคม 
2565  ณ โรงเรียนบ๎านหนองเบน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลการด าเนินงาน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ
สามารถพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแตํละประเภทความพิการได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นักเรียน
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พิการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทําเทียมกันในการได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคลได๎รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข๎าถึงการศึกษา มีทักษะในการด ารงชีวิตสามารถ
พ่ึงตนเองได๎   ปัญหา อุปสรรค ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรพัฒนาตํอยอดเพ่ือให๎พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการได๎เห็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อน าความรู๎มาใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎เด็ก
พิการเรียนรวมมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น 
 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือให๎บรรลุผลตาม
เปูาหมายของกลยุทธ๑สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ดังนี้ 

 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
กิจกรรมการด าเนินงาน อบรมให๎ความรู๎เรื่องแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษา เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาฯ และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการสิ่งแวดล๎อมศึกษา ระหวํางวันที่ 11-12 
พฤษภาคม 2565 นิเทศ ติดตามและสํงเสริมให๎สถานศึกษาน าผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงและพัฒนา
โรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนตามเกณฑ๑มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการด าเนินงาน  
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเมินตนเองและรายงานผลตามเกณฑ๑มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล๎อม   
2. โรงเรียนได๎รับการพัฒนาเป็นต๎นแบบด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม จ านวน   45 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 25  ปัญหา อุปสรรค มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากร 
จึงท าให๎การเบิกงบประมาณไมํเป็นไปตามที่ก าหนด ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไมํมี 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นฐาน  

กิจกรรมการด าเนินงาน ประชุมติดตามความก๎าวหน๎าของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนผํานระบบออนไลน๑ และจัดสรรงบประมาณให๎โรงเรียนสมาชิกที่ยัง
ไมํได๎รับปูายพระราชทาน จ านวน 12 โรงเรียน เป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาบูรณาการจัดการเรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน   ผลการด าเนนิงาน  
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวน  
179 โรงเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎งานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนเป็น
ฐาน   2. โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน จ านวน 12 โรงเรียน มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน สํงผลให๎นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต มีจิตส านึกในการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล๎อม ปัญหา อุปสรรค เนื่องด๎วย
สถานการณ๑โรคระบาดโควิด-19 การติดตํอสื่อสาร การนิเทศใช๎รูปแบบกลุํมไลน๑ การอบรมรับความรู๎ 
เพ่ือน าไปจัดการเรียนการสอนต๎องใช๎แนวทางของการจัดการเรียนการสอน 5 องค๑ประกอบของงานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรียนซึ่งต๎องใช๎วิทยากรที่มีความรู๎เฉพาะด๎าน และมีคําใช๎จํายในการอบรมคํอนข๎างสูง  
ท าให๎โรงเรียนไมํมีงบประมาณด๎านนี้เพียงพอ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาท่ีจะขอรับการประเมินปูายพระราชทาน และด าเนินการ
นิเทศ ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือให๎บรรลุผลตาม
เปูาหมายของกลยุทธ๑พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 โครงการนิเทศบูรณาการ  
กิจกรรมการด าเนินงาน นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัดตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างเครือขํายการนิเทศในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นิเทศเดือนละ 2 สัปดาห๑ ทุกวันอังคารและวันพุธ ในสัปดาห๑ที่ 2 และ 4 ของเดือนตลอดปีงบประมาณ 
สร๎างความรู๎ ความตระหนักในการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแกํผู๎บริหารและครูผู๎รับผิดชอบ 
คัดเลือกนวัตกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นแบบอยํางได๎ (Best Practice) ของปี
การศึกษา 2564-2565  ผลการด าเนินงาน สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎อยํางมี
คุณภาพ ปัญหา อุปสรรค เกิดการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท าให๎ไมํสามารถออก
นิเทศได๎ตามเปูาหมาย ต๎องเปลี่ยนวิธีการนิเทศโดยบางแหํงต๎องใช๎การนิเทศแบบออนไลน๑ สํงผลให๎การใช๎
งบประมาณไมํตรงตามที่ก าหนดไว๎ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ควรจัดหาชํองสัญญาณอินเตอร๑เน็ตที่มี
คุณภาพไว๎รองรับการนิเทศออนไลน๑ 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   นครราชสีมา เขต 4   
กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 1. จัดอบรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ กลุํมเปูาหมาย บุคลากร
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู๎บริหารโรงเรียน บุคลากรผู๎รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ในสถานศึกษาทุกแหํง ระหวํางวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564 ผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ Zoom 
Meeting มีผู๎เข๎ารํวมอบรมทั้งสิ้น 398 คน 2. ประชุมคณะท างานยกรํางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  3. ประชุมคณะท างานจัดท าเปูาประสงค๑เชิงกลยุทธ๑ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และ
แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ๑  4. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือ
เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดท าเอกสารเผยแพรํเพ่ือน าแผน 
สูํการปฏิบัติ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข๎อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : 
PA)  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  ให๎แกํ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 สายงาน 
ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก๑และผู๎บริหารการศึกษา จ านวน 100  คน ณ อาคาร
หอประชุมเขาใหญํ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ผลการด าเนินงาน  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน  
3. ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก๑และผู๎บริหารการศึกษาได๎ทราบแนวทางการจัดท าข๎อตกลง 
ในการพัฒนางาน   ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานไมํเป็นไปตามระยะเวลาและนโยบายส าคัญ เนื่องจาก
สถานการณ๑การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให๎การบริหารงานในส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  บางเรื่องต๎องเลื่อนระยะเวลาการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในการด าเนินงานแตํละโครงการ/กิจกรรม ควรก าหนดทางเลือก/วิธีการ
ด าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ๑ที่อาจเป็นอุปสรรคของการด าเนินงานที่เป็นนโยบายส าคัญให๎ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค๑ 

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพ  

กิจกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานสรุปรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายในของสถานศึกษาในสังกัด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564   ณ ห๎องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย๑  
(โต พรหมรังสี) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและผู๎ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ผลการด าเนินงาน สามารถสรุปความเสี่ยงของ
สถานศึกษาในสังกัดและรายงาน สพฐ. ได๎ทันตามก าหนด และสามารถสรุปผลการประเมินการควบคุม
ภายในในภาพรวมของส านักงาน และจัดท ารายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงาน สพฐ. ได๎ทันตามก าหนด ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  และโรงเรียนในสังกัดยังขาดความรู๎ความ
เข๎าใจในการคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และเชื่อมโยงภารกิจงานประจ าและนโยบาย  ของหนํวยงานกับกลไก
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จัดให๎มีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อให๎ความรู๎ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 ให๎แกํบุคลากรในสังกัด และจัดให๎มีการฝึก
ปฏิบัติการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงภูมิทัศน๑และ
สิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 และ
ปรับปรุงภูมิทัศน๑และสิ่งแวดล๎อมศูนย๑วัฒนธรรมอ าเภอสูงเนิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน๑และสิ่งแวดล๎อมศูนย๑วัฒนธรรมอ าเภอสูงเนิน โดย 
ท าความสะอาด ตัดหญ๎าและกิ่งไม๎บริเวณรอบ ๆ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2 ในวันที่  
19 มกราคม 2565  ผลการด าเนินงาน ศูนย๑วัฒนธรรมอ าเภอสูงเนินมีสภาพแวดล๎อม สะอาด สวยงาม 
เรียบร๎อย นําดู นําอยูํและมีความปลอดภัยใช๎ส าหรับเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านโบราณสถานและด๎าน
โบราณวัตถ ุ ปัญหา อุปสรรค ศูนย๑วัฒนธรรมอ าเภอสูงเนิน ไมํได๎ก าหนดผู๎รับผิดชอบชัดเจน ขาดการ
ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาด งบประมาณในการปรับปรุงซํอมแซมมีไมํเพียงพอ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา ควรแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน๑ และประสานงานขอความอนุเคราะห๑
ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดกลุํมเมืองสูงเนิน ในการก ากับดูแลรักษาความสะอาด 

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

กิจกรรมการด าเนินงาน ประชุมสัมมนาบุคลากรและเครือขําย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
รายงานผลการด าเนินงานและวิธีปฏิบัติงานที่ดี วิเคราะห๑และให๎ข๎อเสนอแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ระหวํางวันที่ 19-20 กันยายน 2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) การบริหารจัดการองค๑กรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 การ
บริหารองค๑กรและการจัดการเรียนการสอน (Active Learning) ของโรงเรียนบ๎านหนองเกตุน๎อย อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ผลการด าเนินงาน 
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มีผู๎เข๎ารํวมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จ านวน 68 ราย มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยการประชุมสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎จากเครือขํายและผู๎เกี่ยวข๎อง ปัญหา อุปสรรค 1. ในการประชุมสัมมนามีเจ๎าหน๎าที่บางรายต๎องไป
ราชการส าคัญ ติดภารกิจเรํงดํวน และปุวยเนื่องจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนํา 2019 (Covid-19)  ท าให๎ไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ทุกคน  2. จากการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เนื่องจากมีเวลาก าจัดท าให๎ไมํสามารถดูงานแตํละกลุํมงานได๎อยําง
ละเอียด 3. ในการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของแตํละกลุํมงาน มีเวลาจ ากัดท าให๎การน าเสนอไมํ
ครอบคลุมเพราะภาระงานที่ท ามีมาก ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1. เห็นควรจัดประชุมสัมมนาพัฒนา
ประสิทธิภาพการติดตามฯ การด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ให๎กับผู๎เกี่ยวข๎อง 
ทุกระดับ มีความเข๎าใจที่ตรงกันทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา  
2. การประชุมสัมมนาที่ชํวยกันวิเคราะห๑ปัญหาและรํวมค๎นหาวิธีการพัฒนาการด าเนินงานรํวมกันใน
องค๑การจะน าไปสูํการพัฒนาการด าเนินงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีข๎อมูลและสารสนเทศรายงานตํอ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสาธารณชน 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
1.  ด าเนินการให๎ค าปรึกษาชํวยเหลือ ก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎ
กระทรวงฯ ที่ก าหนดไว๎เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สร๎างความเข๎าใจในการเตรียม 
รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เพ่ือพัฒนาห๎องเรียนคุณภาพ   2. ประชุมชี้แจงโรงเรียนในสังกัดทางออนไลน๑เพ่ือเตรียมความพร๎อมรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. จ านวน 40 โรงเรียน 3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินห๎องเรียนคุณภาพประชุมชี้แจงการเขียนรายงาน SAR ทางออนไลน๑ สังเคราะห๑ผล 
การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564  4. ประชุม 
คณะกรรมการสรุปผลการสร๎างเครื่องมือการประเมินห๎องเรียนคุณภาพ ผลการด าเนินงาน โรงเรียน 
ในสังกัดมีระบบการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบและมีผล 
การประเมินมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องโดยใช๎ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน ปัญหา อุปสรรค  ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ไมํมี 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน  
กิจกรรมการด าเนินงาน คัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษารางวัล  IQA AWARD  ประจ าปีการศึกษา 2564   
ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร๎อยละ 50 ที่ได๎รับรางวัล IQA 
AWARD  ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนเป็นสถานศึกษาต๎นแบบและแกนน าด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งเป็นแหลํงศึกษาดูงาน ให๎ค าแนะน าชํวยเหลือสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัด และสร๎าง
เครือขํายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ปัญหา อุปสรรค  ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ไมํมี 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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กิจกรรมการด าเนินงาน 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหวํางวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565  2. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการแสดง
สัญลักษณ๑ตํอต๎านการทุจริต เพ่ือปลุกจิตส านึกและปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย๑สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รํวมกันสร๎างสังคมที่ไมํยอม ไมํทนและไมํเฉยตํอการทุจริต คอร๑รัปชั่นทุกรูปแบบเกิดเป็น
ภาพลักษณ๑ที่ดีตํอองค๑การ ผลการด าเนินงาน ท าให๎ส านักงานมีวัฒนธรรมคํานิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรํงใส 
ในการด าเนินงาน สํงเสริมการปฏิบัติหน๎าที่ของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่สํอไปในทางทุจริต รวมทั้งพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน๑ (ITA Online) ทบทวน แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎การปูองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AAR) น าหลักธรรมาภิบาล
มาใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มีความเข๎มแข็ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต ปัญหา 
อุปสรรค การด าเนินงานของโครงการไมํสามารถด าเนินการได๎ตามแผนอยํางตํอเนื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 1. ควรสร๎างกลไกการปูองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต โดยจัดท ามาตรการในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 3. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 4. ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

กิจกรรมการด าเนินงาน  1. อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา ไปปรับใช๎ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ หอประชุมเขาใหญํ  วันที่ 10 สิงหาคม 2565  2. นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ เดินทางประชุมอบรมในการแขํงขันทักษะวิชาการโรงเรียนสุจริต ระหวําง
วันที่ 12-14 กันยายน 2565 ผลการด าเนินงาน 1. ครูของโรงเรียนในสังกัด  179 โรงเรียน ครูวิชาการ 
ประธานกลุํมโรงเรียนได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจสามารถน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 2. ในการแขํงขันทักษะวิชาการด๎านการ
ใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาได๎รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนแขํงระดับประเทศ คือ โรงเรียนไทยวัฒนา
ประชารัฐ ปัญหา อุปสรรค ไมํมี  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไมํมี 

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
    (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
กิจกรรมการด าเนินงาน 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ ITA Online และสร๎างเครื่องมือการ
ประเมินในระหวํางวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565  2. ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน๑ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประชุมชี้แจง
แนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาในสังกัดรูปแบบออนไลน๑ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  
3. ประชุมคณะกรรมการประมวลผลการประเมิน ITA Online และคณะกรรมการตรวจให๎คะแนนแบบ 
OIT ในระหวํางวันที่ 8 – 10 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมพิธีมอบโลํและเกียรติบัตร ผลการด าเนินงาน  
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1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบประเมิน ITA Online สถานศึกษา และมีแหลํงเผยแพรํ 
องค๑ความรู๎การประเมิน ITA Online ให๎กบัสถานศึกษาในสังกัดผํานเว็บไซต๑ 
ttps://sites.google.com/pracharath.ac.th/nm4itaschool  2. สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัดมีเว็บไซต๑ 
ในการเปิดเผยข๎อมูลในการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎กับสาธารณชนได๎รับทราบ และสอดคล๎องกับ
แบบวัดการเปิดเผยข๎อมูลสาธารณะ (OIT) 3. สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัด จ านวน 179 แหํง เข๎ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน๑ (ITA Online) มีผลคะแนน
การประเมิน ITA เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 85 คะแนน (ระดับ A ขึ้นไป) ผํานเกณฑ๑ จ านวน 84 โรงเรียน คิดเป็น
ร๎อยละ 47.19 ไมํผํานเกณฑ๑ จ านวน  94 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 52.81 ไมํบรรลุเปูาหมายระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ปัญหา อุปสรรค ด้านบุคลากร   1. ความเข๎าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษาบางแหํงยังเข๎าใจไมํถูกต๎อง  2.  ผู๎รับผิดชอบด๎าน ITA ของสถานศึกษาในโรงเรียนบางแหํง 
ยังไมํเข๎าใจในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและจุดประสงค๑ของการด าเนินการในคูํมือมีการให๎ข๎อมูลที่ไมํตรง
ตามตัวชี้วัดอยูํหลายกรณีพอสมควรจึงท าให๎ขาดคะแนนในสํวนนั้น ๆ  ไปโดยไมํจ าเป็น  3. โรงเรียนใน
สังกัด บางโรงเรียน ไมํได๎ให๎ความใสํใจในการเข๎ารับการประเมินมากเทําที่ควร  ด้านเทคนิค 1. เนื่องจาก
สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคไวรัสโคโรนํา (COVID-19) จึงท าให๎การตอบแบบส ารวจ IIT และ EIT 
ตามข้ันตอนปกติเป็นไปด๎วยความยากล าบากซึ่งบางกรณีต๎องมีการจัดการซักซ๎อมความเข๎าใจผํานการ
ประชุมออนไลน๑ โดยอุปกรณ๑ในบางท๎องที่นั้นไมํพร๎อมในการด าเนินการหรือยุํงยาก 2. การเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารในสํวนของตัวชี้วัด OIT ของโรงเรียนในสังกัดนั้นต๎องเผยแพรํผํานเว็บไซต๑ของโรงเรียน ซึ่งโดย
สํวนมากโรงเรียนจะมีการจ๎างให๎บุคคลภายนอกเป็นผู๎ดูแลเว็บไซต๑ฯ ดังกลําว จึงท าให๎เป็นเรื่องยุํงยากใน
การเปลี่ยนแปลงข๎อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินการด๎าน OIT ของโรงเรียน กรณีจะเพ่ิมข๎อมูลที่จ าเป็น เชํน 
แบนเนอร๑ตําง ๆ ลิงก๑ข๎อมูลเข๎าสูํระบบโซเชียลมีเดีย เป็นต๎น แล๎วผู๎รับจ๎างไมํด าเนินการหรือด าเนินการไมํ
ถูกต๎อง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ด้านบุคลากร 1. แจ๎งกระบวนการวิธีการด าเนินงานผํานทาง Social 
Network /ประชุม Video Conference   มีการจัดท าคลินิก ITA หรือการถาม-ตอบประเด็นข๎อสงสัย 
ผํานทางหน๎าเพจ 2. ผู๎รับผิดชอบในด๎าน ITA ของโรงเรียน ควรมีความรู๎ความเข๎าใจในจุดประสงค๑ เข๎าใจ
ในตัวชี้วัดและสามารถตีความตามข๎อบํงชี้ที่ให๎โรงเรียนในสังกัดด าเนินงาน โดยศึกษาคูํมือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ละเอียดเพ่ือที่การด าเนินงานของโรงเรียนดังกลําวจะได๎เป็นไป 
อยํางถูกต๎องตามจุดประสงค๑ และจะไมํเสียคะแนนโดยใชํเหตุเมื่อน าข๎อมูลมาเผยแพรํไมํตรงตามตัวชี้วัด  
3. ควรมีการสร๎างความเข๎าใจให๎กับโรงเรียนให๎การด าเนินการวิเคราะห๑และการก าหนดมาตรการขับเคลื่อน
การสํงเสริมคุณธรรมและความโปรํงใสให๎ผู๎บริหารและผู๎รับผิดชอบ รวมถึงชี้แจงการให๎ความส าคัญของ 
การประเมิน เพื่อจะท าให๎เกิดความเข๎าใจตรงกันและน าไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องเป็นรูปธรรมและเกิด 
การพัฒนาอยํางแท๎จริง  ด้านเทคนิค 1. ที่ปรึกษาการประเมิน และสถานศึกษาที่เข๎ารับการประเมินควรมี 
การทบทวนวิธีการใช๎งานระบบ ITA Online  2.  โรงเรียนที่มีการวําจ๎างบุคคลภายนอกในการท าเว็บไซต๑
ของโรงเรียน ควรมีการท าความเข๎าใจกับผู๎รับจ๎าง ในกรณีที่จ าเป็นต๎องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข๎อมูลบางประการที่นอกเหนือจากการท าเว็บไซต๑ปกติ เพื่อที่จะท าให๎เว็บไซต๑ของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ 
ตรงตามตัวชี้วัดในคูํมือที่ได๎ก าหนดไว๎ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  

   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่  10  ทรงมีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํ
ผู๎เรียน  4  ด๎าน  ดังนี้  
   1.  มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง   
   มีความรู๎ความเข๎าใจตํอชาติบ๎านเมือง ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันกษัตริย๑  
และมีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชน 
   2.  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
   รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด  
สิ่งที่ชั่วและชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 
   3.  มีงานท า – มีอาชีพ 
   การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต๎องมุํงให๎เด็ก 
และเยาวชน  รักงาน สู๎งาน ท าจนงานส าเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมี
จุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และต๎องสนับสนุนผู๎ส าเร็จหลักสูตร  มีอาชีพ  
มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว  
   4.  เป็นพลเมืองที่ดี 
   การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน๎าที่ของทุกคน   ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่เป็นพลเมืองดี   การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไร 
ที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า” เชํน งานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน๑ งานสาธารณกุศลให๎ท าด๎วย
ความมีน้ าใจ  และความเอ้ืออาทร   
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 
  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให๎รัฐมียุทธศาสตร๑ชาติ 
เป็นเปูาหมาย การพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผน 
ตําง ๆ ให๎สอดคล๎อง  และบูรณาการกัน ตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ  
พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให๎หนํวยงาน รัฐทุกหนํวยมีหน๎าที่ด าเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ใน
ยุทธศาสตร๑ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  โดยมีวิสัยทัศน๑ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร๑ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด๎วย  ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได๎ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
ของประเทศ ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการเข๎าถึง
การให๎บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในชํวงเวลาของยุทธศาสตร๑ชาติ  จะมํุงเน๎นการสร๎างสมดุล
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ระหวํางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวม ของทุกภาคสํวนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร๑ ประกอบด๎วย  1) ยุทธศาสตร๑ 
ด๎านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 3) ยุทธศาสตร๑ การพัฒนา 
และเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 4) ยุทธศาสตร๑การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
5) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และ  6) ยุทธศาสตร๑  
ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายส าคัญตํอการ
พัฒนา ประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพ้ืนฐาน
ตําง ๆ  และการคุ๎มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพ การให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎ประเทศ
ไทยยังคงมี ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน 
ขณะเดียวกัน การวางกลยุทธ๑ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาประเทศท่ีผํานมายังขาดความชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศ
ยังมีปัญหา การใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว 
  ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ ทรัพยากร
มนุษย๑ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูํเปูาหมายการเป็น
ประเทศ ทีพั่ฒนาแล๎วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข๎างหน๎า ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องมี 
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศอยํางเป็นระบบ โดยจ าเป็นต๎องมุํงเน๎นการพัฒนา 
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่ดี เกํง และมีคุณภาพพร๎อมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศไปข๎างหน๎าได๎อยํางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ  
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและ
ผู๎อ่ืน มัธยัสถ๑ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ๑ภาษาท๎องถิ่น   
มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง  เป็น
นวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  
  ดังนั้น เพ่ือให๎ทรัพยากรมนุษย๑ในทุกมิติและในทุกชํวงวัยสามารถได๎รับการพัฒนาและ
ยกระดับ ได๎เต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย๑ จึงได๎ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร๑ที่เน๎นทั้งการแก๎ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในปัจจุบัน  
และการเสริมสร๎างและยกระดับการพัฒนา ที่ให๎ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในสํวนของการพัฒนาทุน
มนุษย๑ และปัจจัยและสภาพแวดล๎อมท่ีเกี่ยวข๎องเพ่ือสร๎างระบบนิเวศท่ีเอ้ือตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 
อยํางครอบคลุม ประกอบด๎วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต ควบคูํกับการปฏิรูปที่ส าคัญ ทั้งใน
สํวนของการปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให๎คนมีความดีอยูํใน ‘วิถี’การด าเนินชีวิต และมี
จิตส านึกรํวมในการสร๎างสังคมที่นําอยูํ และมีการปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแตํ ระดับ
ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถก ากับ 
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การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับตนเองได๎อยํางตํอเนื่องแม๎จะออกจากระบบการศึกษาแล๎ว รวมถึงความตระหนัก 
ถึงพหุปัญญาของมนุษย๑ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุํมผู๎มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา 
แตํละประเภท 
  เพ่ือให๎การขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ สามารถขับเคลื่อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงได๎มีการก าหนดแผนแมํบทภายใต๎ 
ยุทธศาสตร๑ชาติขึ้นเพ่ือให๎เห็นกรอบแนวทางในการด าเนินการที่ชัดเจนขึ้น  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 

  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ เป็นแผนแมํบทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนด 
ไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติ ซึ่งแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว๎เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย 
ตามยุทธศาสตร๑ชาติ  โดยจะมีผลผูกพันตํอหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณจะต๎องสอดคล๎องกับแผนแมํบทภายใต๎
ยุทธศาสตร๑ชาติซึ่งประเด็นแผนแมํบท ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด๎วย 1)ความมั่นคง  
2)การตํางประเทศ  3)การพัฒนาการเกษตร  4)อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต  5)การทํองเที่ยว  
6)การพัฒนาพืน้ที่และเมืองนําอยูํอัจฉริยะ  7)โครงสร๎างพื้นฐานระบบโลจิสติกส๑และดิจิทัล   
8)ผู๎ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมยุคใหมํ  9)เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
10)การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม  11)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 12)การพัฒนา 
การเรียนรู๎ 13)การสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14)ศักยภาพการกีฬา 15)พลังทางสังคม  16)เศรษฐกิจ
ฐานราก 17)ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  18)การเติบโตอยํางยั่งยืน 19)การบริหารจัดการ
น้ าทั้งระบบ  20)การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21)การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  22)กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
 

  แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูป
ประเทศในด๎านตําง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต๎องด าเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว๎ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด๎วยประเทศชาติมีความสงบเรียบร๎อย  มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข  
เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาประเทศ  ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต๎องสอดคล๎องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร๑ชาติ 
ซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด๎วย 12 ด๎าน ได๎แกํ 1)ด๎านการเมือง  2)ด๎านการบริหารราชการ
แผํนดิน  3)ด๎านกฎหมาย  4)ด๎านกระบวนการยุติธรรม  5)ด๎านเศรษฐกิจ  6)ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 7)ด๎านสาธารณสุข  8)ด๎านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ  9)ด๎านสังคม  
10)ด๎านพลังงาน  11)ด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  12)ด๎านการศึกษา 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง ได๎แกํ 1)การสร๎างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตํระดับปฐมวัย 2)การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนสูํการเรียนรู๎ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3)การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 4)การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและ
ระบบอ่ืน ๆ ที่เน๎นการฝึกปฏิบัติอยํางเต็มรูปแบบ น าไปสูํการจ๎างงานและการสร๎างงาน  5)การปฏิรูป
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บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย  
ออกจากกับดักรายได๎ปานกลางอยํางยั่งยืน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี13  (พ.ศ. 2566 – 2570)   
 

  แผนพัฒนาที่จัดท าโดยค านึงถึงความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติ นโยบายของรัฐบาล  
และสภาพการณ๑ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก รวมถึงมีความส าคัญตํอการบรรลุเปูาหมาย 
การพัฒนาประเทศในระยะยาวที่จะชํวยสนับสนุนให๎การพัฒนาประเทศได๎รับการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน 
บนเปูาหมายรํวมที่ชัดเจน และยังเอ้ือประโยชน๑ตํอการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จ 
ของแผน เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการด าเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายตามที่มุํงหวังได๎ดียิ่งขึ้น   
ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่13 (พ.ศ.2566 - 2570) ประกอบด๎วย 13 หมุดหมาย ได๎แกํ 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด๎านสินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคําสูง หมุดหมายที่ 2 ไทย
เป็นจุดหมายของการทํองเที่ยวที่เน๎นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยาน
ยนต๑ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย๑กลางทางการแพทย๑และสุขภาพมูลคําสูง หมุด
หมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค๎าการลงทุนและยุทธศาสตร๑ทางโลจิสติกส๑ที่ส าคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 
6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมที่เข๎มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขํงขันได๎ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และ
เมืองอัจฉริยะที่นําอยูํ ปลอดภัย เติบโตได๎อยํางยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข๎ามรุํนลดลง และ
คนไทยทุกคนมีความคุ๎มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร๑บอนต่ า หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุํงเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
ตอบโจทย๑การพัฒนาแหํงอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบ
โจทย๑ประชาชน โดยหมุดหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากที่สุด นั่นคือ หมุดหมายที่ 
12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

  หมุดหมายที่ 12 มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติใน 3 ด๎าน ได๎แกํ 1)ด๎านการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน ในประเด็นเปูาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูงขึ้น  
 2) ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ ในประเด็นเปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเกํง 
มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือและสนับสนุนตํอการ
พัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต  3) ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเปูาหมาย สร๎าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย๑กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ิมโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

  หมุดหมายที่ 12 มุํงตอบสนองเปูาหมายหลักของแผน 2 เปูาหมาย ได๎แกํ 1)การพัฒนา
คนส าหรับยุคใหม ํโดยการพัฒนาคนทุกชํวงวัยได๎รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง
สอดคล๎องกับความต๎องการของภาคการผลิต เปูาหมาย สามารถสร๎างงานอนาคต และสร๎างผู๎ประกอบการ
อัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร๎างและใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2)การมุํงสูํสังคมแหํงโอกาสและความ
เป็นธรรม ด๎วยการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และ
พัฒนาทางเลือกในการเข๎าถึงการเรียนรู๎ส าหรับผู๎ที่ไมํสามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเปูาหมาย
ระดับหมุดหมายและตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ังคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 

  เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร๑ชาติ ด๎านความมั่นคง จัดท าเพ่ือ 
เป็นกรอบทิศทางในการปูองกัน แจ๎งเตือน แก๎ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธ ารงไว๎ซึ่งความมั่นคงแหํงชาติ 
และรักษาผลประโยชน๑แหํงชาติ ซึ่งมิได๎จ ากัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แตํรวมถึงความมั่นคงของมนุษย๑
และการเสริมสร๎างความรํวมมือ ระหวํางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่ง (รําง) นโยบายและแผน
แหํงชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ เสนอรํางโดยส านักงานสภาความม่ันคงแหํงชาติ และได๎ก าหนดให๎มี
หมวดประเด็น 2 หมวดประเด็น คือ หมวดประเด็นความมั่นคง ซึ่งประกอบด๎วย 13 นโยบายและแผน
ความมั่นคง ได๎แกํ 1)การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  2)การปกปูองอธิปไตยและ
ผลประโยชน๑ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ  3)การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน๑
ของชาติพ้ืนที่ชายแดน  4)การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน๑ของชาติทางทะเล  5)การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎  6)การบริหารจัดการผู๎หลบหนีเข๎าเมือง  7)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎า
มนุษย๑  8)การปูองกัน ปราบปราม และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  9)การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
10)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร๑ 11)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกํอการร๎าย  
12)การสร๎างดุลยภาพระหวํางประเทศ 13)การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดตํออุบัติใหมํ และหมวดประเด็น
ศักยภาพความมั่นคง ประกอบด๎วย 4 นโยบายและแผนความมั่นคง ได๎แกํ 14)การพัฒนาศักยภาพการ
เตรียมพร๎อมแหํงชาติ และบริหารวิกฤตการณ๑ระดับชาติ 15)การพัฒนาระบบขําวกรองแหํงชาติ 16)การบูรณา
การข๎อมูลด๎านความมั่นคง 17)การเสริมสร๎างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี) 

    ค าแถลงนโยบายและคณะรัฐมนตรี  (พลเอกประยุทธ๑  จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี)  
แถลงตํอรัฐสภาวันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม  2562  โดยรัฐบาลได๎ก าหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผํนดิน จ าแนกเป็นนโยบายหลัก  12 ด๎าน  และนโยบายเรํงดํวน  12  เรื่อง  ซึ่งนโยบายหลัก  12 ด๎าน 
ประกอบด๎วย  1)การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑   2)การรักษาความม่ันคงของรัฐและ 
การตํางประเทศ   3)การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4)การสร๎างบทบาทของไทยในเวทีโลก   
5)การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขํงขันของไทย  6)การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ 
การกระจายความเจริญสูํภูมิภาค  7)การพัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งจากฐานราก  8)การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู๎และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชํวงวัย  9)การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน 
ทางสังคม  10)การพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืน   
11)การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  12)การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
    กระบวนการยุติธรรม และนโยบายเรํงดํวน  12  เรื่อง  ได๎แกํ   1)การแก๎ไขปัญหาในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน  2)การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
3)มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  4)การให๎ความชํวยเหลือเกษตรกร 
และพัฒนานวัตกรรม  5)การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6)การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศสูํอนาคต  7)การเตรียมคนไทยสูํศรวรรษที่ 21  8)การแก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า  9)การแก๎ไขปัญหายาเสพติดและสร๎างความสงบสุข
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต๎  10)การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน  11)การจัดเตรียมมาตรการรองรับ
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ภัยแล๎ง และอุทกภัย  12)  การสนับสนุนให๎มีการศึกษา  การรับฟังความเห็นของประชาชนและการ
ด าเนินการเพ่ือแก๎ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

   แผนการศึกษาแหํงชาติเกิดจาก ความท๎าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21  
ทั้งในสํวนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได๎แกํ 
     - การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิตอล  
(Digital Revolution) 
    - การเปลี่ยนแปลงสูํอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) 
     - การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค๑การสหประชาชาติ 2573 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได๎ให๎สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบ 
ของการเป็นประชาคมอาเซียน และ 
     - ความต๎องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจาก
ภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่สํงผลให๎ประเทศเข๎าสูํสังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ๑ 
ในอนาคตอันใกล๎ 
     - การติดกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลางทัศนคติ ความเชื่อ คํานิยม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน๑ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ี
สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอยํางรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหา
หลายประการ นับตั้งแตํปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกชํวงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับ จุดอํอนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ยังไมํเหมาะสม ขาดความคลํองตัว ยังมีความเหลื่อมล้ า
ในด๎านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้ง ปัญหาด๎านคุณธรรม จริยธรรม และการขาด 
ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย๑สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยสํวนใหญํ 
สํงผลกระทบตํอระบบการศึกษา ที่ต๎องปรับเปลี่ยนให๎สนองและรองรับความท๎าทาย 
     - ผลการพัฒนาการศึกษาในชํวงปี 2552-2559 พบวํา ไทยประสบความส าเร็จ 
ในหลายด๎าน และมีอีกหลายด๎านยังเป็นปัญหาที่ต๎องได๎รับการพัฒนาอยํางเรํงดํวนในระยะตํอไป 
   1.   ด๎านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายสํงเสริมสนับสนนุโอกาสทางการศึกษา
คํอนข๎างมาก สํงผลให๎ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด๎อยโอกาสและผู๎มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษมี
โอกาสได๎รับการศึกษาสูงขึ้น แตํยังเข๎าเรียนได๎ไมํครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยูํบ๎าง 
   2.   ด๎านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไมํเป็นที่นําพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากวําคําเฉลี่ยมาก และต่ ากวําหลายประเทศในแถบ
เอเชีย สํวนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต๎องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน นอกจากนี้คุณภาพ
ของก าลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ยังไมํตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
   3.  ด๎านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใช๎จําย
งบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร๎างและระบบการจัดการที่ต๎องได๎รับการปรับปรุงเป็น
ล าดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยูํจ านวนมาก 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 
   เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นวาระ
การพัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ.2016-2030) ที่ผู๎น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 
193 ประเทศ ได๎รํวมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู๎น าในเอกสาร “Transforming 
Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก 15 ปีข๎างหน๎า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ๑รํวมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเปูาหมายหลัก 17 ข๎อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด๎านการพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นการสานตํอภารกิจที่ยังไมํบรรลุผลส าเร็จภายใต๎
เปูาหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) (ค.ศ.2000-2015) 
   การด าเนินการในสํวนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎รับมอบหมายให๎เป็นหนํวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนรํวมกับสํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(กพย.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู๎แทนสํวนราชการ และหนํวยงานตํางๆ  
เป็นกรรมการ และมีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต๎ กพย. ได๎แกํ 
   1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   2) คณะอนุกรรมการสํงเสริมความเข๎าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
มีการแตํงตั้งคณะท างานตํางๆ ภายใต๎คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะทั้งนี้ กพย. ได๎มอบหมายให๎กระทรวง
ตํางๆ เป็นหนํวยงานรับผิดชอบหลักในแตํละเปูาหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได๎รับมอบหมายให๎
เป็นหนํวยงานรับผิดชอบหลักในเปูาหมายที่ 4 สร๎างหลักประกันวําทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยําง
ครอบคลุมและเทําเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด๎วย 10 เปูาประสงค๑ 
โดยมี 2 เปูาประสงค๑ที่ถูกจัดล าดับให๎อยูํในเปูาประสงค๑การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ส าคัญ  30 ล าดับแรก ได๎แกํ 
   เปูาประสงค๑ท่ี 4.1 สร๎างหลักประกันวําเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทําเทียม และไมํมีคําใช๎จําย น าไปสูํผลลัพธ๑ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 
   เปูาประสงค๑ที่ 4.2 สร๎างหลักประกันวําเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข๎าถึงการพัฒนา  
การดูแลและการจัดการศึกษาระดับกํอนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2579 
เพ่ือให๎เด็กเหลํานั้นมีความพร๎อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดนครราชสีมา 

   ประเทศไทยได๎ด าเนินการ ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญํสหประชาชาติ วันที่ 27 กันยายน 
พ.ศ. 2558 ในเรื่องการพัฒนาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals - SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมายส าคัญ 17 เป้าหมาย ซึ่งประเทศไทยได้น า
เป้าหมายดังกล่าวพร้อมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มา
จัดท ากรอบการพัฒนา ที่ยั่งยืนของประเทศไทย แล๎วน าสูํการปฏิบัติภายใต๎วิสัยทัศน๑ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง 
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ยั่งยืน ภายใต๎ ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี พร๎อมทั้งน าสาระส าคัญของเปูาหมายที่ 4 ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษา บรรจุไว๎ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2574 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหนํวยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที ่4 จึงไดก๎ าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ให้บรรลุเป้าหมายและมีความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานที่ กพย. 
ก าหนด โดยได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนที่น าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด (SDG4 Roadmap) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  
ได๎รํวมกับหนํวยงานการศึกษา ภาคเีครือขํายด๎านการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจัดท าแผน
ที่น าทางการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด๎านการศึกษาระดับจังหวัด (SDG4 Roadmap) ที่
สอดคล๎องกับแผนที่น าทางฯ ที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดท าข้ึนถํายทอดเป้าหมายการพัฒนา
ของแผนทีน่ าทางฯ จากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติได๎อยํางชัดเจน เป็นรูปธรรม 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได๎จัดท าแผนที่น าทางการขับเคลื่อนเปูาหมาย
การพัฒนา ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานขบัเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน“เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้เป้าหมายนี้มีเป้าหมายย่อย 10 เป้าหมาย
ในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
   4.1 สร๎างหลักประกันวําเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทําเทียม และไมํมีคําใช๎จําย น าไปสูํผลลัพธ๑ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.2 สร๎างหลักประกันวําเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข๎าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให๎เด็กเหลํานั้นมีความพร๎อมส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษาภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.3 สร๎างหลักประกันให๎ชายและหญิงทุกคนเข๎าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจํายได๎ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู๎ใหญํที่มีทักษะที่เกี่ยวข๎องจ าเป็น รวมถึงทักษะทางด๎าน
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ๎างงาน การมีงานที่มีคุณคํา และการเป็นผู๎ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 
2573 
   4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด๎านการศึกษา และสร๎างหลักประกันวํากลุํมที่เปราะบาง 
ซึ่งรวมถึงผู๎พิการชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข๎าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ ทุกระดับอยํางเทําเทียม ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
   4.6 สร๎างหลักประกันวําเยาวชนทุกคนและผู๎ใหญํ ทั้งชายและหญิงในสัดสํวนสูง สามารถ
อํานออกเขียนได๎และค านวณได๎ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.7 สร๎างหลักประกันวําผู๎เรียนทุกคนได๎รับความรู๎และทักษะที่จ าเป็นส าหรับสํงเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาคระหวํางเพศ การสํงเสริมวัฒนธรรมแหํงความสงบสุขและการไมํใช๎ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
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ของโลกและความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีสํวนชํวยให๎เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.a สร๎างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ๑การศึกษาที่อํอนไหว
ตํอเด็ก ผู๎พิการ และเพศภาวะ และจัดให๎มีสภาพแวดล๎อมทางการเรียนรู๎ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
   4.b เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให๎แกํประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนา
น๎อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข๎าศึกษาตํอในระดับ 
อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด๎านเทคนิค วิศวกรรม 
และวิทยาศาสตร๑ในประเทศพัฒนาแล๎วและประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   4.c เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผํานความรํวมมือระหวําง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในประเทศพัฒนาน๎อยท่ีสุด และรัฐ
ก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี พ.ศ. 2573 
 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
       1.1 เรํงสร๎างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และ
ปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด๎าน
ความปลอดภัยให๎แกํผู๎เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบตํางๆ อยํางเข๎มข๎น รวมทั้งด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห๑ วิจัย ติดตามประเมินผลการด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษาท่ีด าเนินการได๎ดีเยี่ยม (Best 
Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลตํอไป  
      1.2 เรํงปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค๑ความรู๎ที่เก่ียวข๎อง โดยบูรณาการอยูํใน
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎และสร๎างภูมิคุ๎มกันควบคูํกับการใช๎สื่อสังคม
ออนไลน๑ในเชิงบวกและสร๎างสรรค๑ พร๎อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกปูองคุ๎มครองตํอสถานการณ๑ที่เกิดข้ึน 
กับผู๎เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1.3 เสริมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก และสํงเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค๑ด๎านสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
      1.4 เรํงพัฒนาบทบาทและภารกิจของหนํวยงานด๎านความปลอดภัยที่มีอยูํ 
ในทุกหนํวยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให๎ด าเนินการอยํางคลํองตัวและมีประสิทธิภาพ   
  2.  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      2.1 สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูํการปฏิบัติ 
อยํางเต็มรูปแบบเพ่ือสร๎างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให๎กับผู๎เรียน  
      2.2 จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นพบพรสวรรค๑ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพ 
ของตนเอง ด๎วยการเรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห๎องเรียน สถาน
ประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู๎ ผํานแพลตฟอร๑มและห๎องดิจิทัลให๎ค าปรึกษาแนะน า  
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      2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู๎และการวัดประเมินผลฐาน
สมรรถนะ สูํการปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร๎างความฉลาดรู๎ด๎านการอําน วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
สร๎างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให๎นักเรียนไทยสามารถแขํงขันได๎กับนานาชาติ  
      2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร๑ (Coding) ส าหรับผู๎เรียนทุกชํวงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูํสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหมํ 
      2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร๑ หน๎าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม  ให๎มีความทันสมัย นําสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน ควบคูํไปกับการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ 
ของท๎องถิ่น  และการเสริมสร๎างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข๎มแข็ง  
      2.6 จัดการเรียนรู๎ตามความสนใจรายบุคคลของผู๎เรียนผํานดิจิทัลแพลตฟอร๑มที่
หลากหลายและแพลตฟอร๑มการเรียนรู๎อัจฉริยะที่รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู๎  
สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู๎เรียน  
      2.7 สํงเสริมการให๎ความรู๎และทักษะด๎านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให๎กับผู๎เรียน โดยบูรณาการการท างานรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน กระทรวงการคลัง กองทุน 
การออมแหํงชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ๑ ฯลฯ ผํานกระบวนการเรียนรู๎ 
โครงการ และกิจกรรมตําง ๆ และการเผยแพรํสื่อแอนิเมชันรอบรู๎เรื่องเงิน รวมทั้งสํงเสริมให๎เกิดการลงทุน
เชิงพาณิชย๑เพื่อให๎เกิดผลตอบแทนที่สูงข้ึน 
      2.8 ปรับโฉมศูนย๑วิทยาศาสตร๑และศูนย๑การเรียนรู๎ ให๎มีรูปลักษณ๑ท่ีทันสมัย สวยงาม 
รํมรื่น จูงใจ ให๎เข๎าไปใช๎บริการ โดยมีมุมค๎นหาความรู๎ด๎วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ 
คิดวิเคราะห๑ของผู๎เรียน หรือกลุํมผู๎เรียน และการรํวมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู๎
ด๎านตํางๆ ที่ผู๎เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม และได๎รับเอกสารรับรองการ 
เข๎ารํวมกิจกรรม เพื่อน าไปใช๎ประโยชน๑ในสํวนที่เกี่ยวข๎องหรือสะสมหนํวยการเรียนรู๎ (Credit Bank)  
ได๎ รวมทั้งมีบริเวณพักผํอนที่มีบริการลักษณะบ๎านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู๎ เป็นต๎น 
      2.9 สํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให๎มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ 
ไปใช๎ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
               2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน๎นสมรรถนะและผลลัพธ๑ 
ที่ตัวผู๎เรียน  
  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
      3.1 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช๎เป็นฐานข๎อมูล
ในการสํงตํอไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือปูองกันเด็ก 
ตกหลํนและเด็กออกกลางคัน 
      3.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแตํ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข๎าสูํระบบ
การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอยํางรอบด๎าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตํอเนื่องอยํางเป็นระบบ 
โดยบูรณาการรํวมงานกับทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
      3.3 พัฒนาข๎อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให๎กับผู๎เรียนกลุํมเปูาหมายพิเศษ และ
กลุํมเปราะบาง รวมทั้งกลุํม NEETs ในการเข๎าถึงการศึกษา การเรียนรู๎ และการฝึกอาชีพ อยํางเทําเทียม  
      3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู๎ที่บ๎านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
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  4.  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง
ในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู๎แบบตํอเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม
หนํวยการเรียนรู๎ (Credit Bank) รํวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยํางเข๎มข๎นเพ่ือ
การมีงานท า  
      4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหํงชาติ และยกระดับ
สมรรถนะก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ๎างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความรํวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการ
ผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย๑การพัฒนาประเทศ 
      4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
Up-skill และ New skill เพ่ือให๎ทุกกลุํมเปูาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร๎อมทั้งสร๎างชํองทาง
อาชีพในรูปแบบหลากหลายให๎ครอบคลุมผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย รวมทั้งผู๎สูงอายุ โดยมีการบูรณาการ
ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
     4.4 สํงเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการเข๎าสูํอาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช๎คัดเลือกเข๎าท างาน ศึกษาตํอ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช๎ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency)   
      4.5 จัดตั้งศูนย๑ให๎ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย๑ Start up) ภายใต๎ศูนย๑พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู๎ประกอบการ และพัฒนาศูนย๑บํมเพาะผู๎ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการสํงเสริม และ
พัฒนาผู๎ประกอบการด๎านอาชีพทั้งผู๎เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล๎องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหมํ   
       4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการและก าลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุํมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุํมยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํได๎  
      4.7 สํงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกชํวงวัยเพ่ือการมีงานท า 
โดยบูรณาการความรํวมมือในการจัดการศึกษารํวมกับหนํวยงาน องค๑กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
      4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุํมเปูาหมายผู๎อยูํนอกระบบโรงเรียนแล ะ
ประชาชนที่สอดคล๎องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข๎าสูํการรับรองสมรรถนะและได๎รับคุณวุฒิวิชาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหํงชาติ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู๎และมวลประสบการณ๑เทียบโอนเข๎าสูํการสะสม
หนํวยการเรียนรู๎ (Credit Bank) ได๎  
  5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ     
      5.1 สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ๑การประเมินวิทยฐานะแนวใหมํ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช๎ระบบการประเมินต าแหนํงและวิทยฐานะของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
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      5.2 สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด๎านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา  
      5.3 พัฒนาครู ให๎มี ความพร๎อมด๎ านวิชาการและทักษ ะการจัดการ เรี ยนรู๎  
การใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมผํานแพลตฟอร๑มออนไลน๑ตําง ๆ รวมทั้งให๎เป็นผู๎วางแผนเส๎นทางการเรียนรู๎ 
การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู๎เรียนได๎ตามความสนใจและความถนัดของแตํละบุคคล  
      5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข๎าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให๎มีสมรรถนะที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก
อนาคต  
      5.5 เรํงรัดการด าเนินการแก๎ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ควบคูํกับการให๎ความรู๎ด๎านการวางแผนและการสร๎างวินัยด๎านการเงินและการออม 
  6.  การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
        6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ด๎วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบํงปันข๎อมูล (Sharing 
Data) การสํงเสริมความรํวมมือ บูรณาการกับภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอก     
       6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศให๎สามารถใช๎งาน
เครือขํายสื่อสารข๎อมูลเชื่อมโยงหนํวยงานภาครัฐได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ๑และทุกชํองทาง  
      6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   
ความจ าเป็นและใช๎พื้นที่เป็นฐาน ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
      6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในระบบการคัดเลือกข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในต าแหนํงและสายงานตําง ๆ 
      6.5 สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสํวนราชการให๎เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
  7.  การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
       เรํงรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแหํงชาติเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติควบคูํกับการสร๎างการรับรู๎ให๎กับประชาชนได๎รับทราบอยํางทั่วถึง  
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  1. ให๎สํวนราชการ หนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ข๎างต๎น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                   
โดยด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  2. ให๎มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สูํการปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน๎าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล
ในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข๎อขัดข๎องในการปฏิบัติงาน ให๎ศึกษา วิเคราะห๑ข๎อมูล
และด าเนินการแก๎ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กํอน โดยใช๎ภาคีเครือขํายในการแก๎ไขข๎อขัดข๎อง พร๎อมทั้ง
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รายงานตํอคณะกรรมการติดตามฯ  ตามข๎อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 
  4. ส าหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน๎าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร๑ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได๎ด าเนินการอยูํกํอนแล๎ว               
หากมีความสอดคล๎องกับหลักการนโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 ข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องเรํงรัด ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให๎การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอยํางเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
   1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
   2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

5. ผลิตก าลังคน รวมทัง้งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ และ
กลยุทธ๑  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
  เด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความสุข และมีเปูาหมาย ได๎รับการพัฒนา
ตนเอง เต็มศักยภาพ อยํางมีคุณภาพ 

พันธกิจ  
  1. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามศักยภาพและเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขํงขัน และพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
  2. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา 
ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ  
  3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีความปลอดภัย  
และจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เสริมสร๎างความมั่นคงของมนุษย๑ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการ 
ทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหนํวยงานในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท 
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เป้าประสงค์ 
  1. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู ๎สิทธิและ
หน๎าที่อยํางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
    2. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค  
มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล๎องกับศักยภาพ ให๎เป็นผู๎มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. เด็กกลุํมเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลํน และเด็กออกกลางคัน ได๎รับการ
ชํวยเหลือให๎ได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 4. ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได๎รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได๎แกํ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติตํางๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหมํ ฝุุน PM 
2.5 การค๎ามนุษย๑ การคุกคามในชีวิตและทรัพย๑สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร๑ สามารถปรับตัวตํอโรค 
อุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหมํ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี 
  5. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  ท ันต ํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู๎ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการน าระบบข๎อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ  
มีระบบการบริหารจัดการที่ได๎มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
 

กลยุทธ์   
 

   1.  สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   2.  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
  3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
 1. ด้านความปลอดภัย  
  1.1  พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู๎เรียนทุกคน พร๎อมเสริมสร๎างระบบ
และกลไก ในการดูแลความปลอดภัยอยํางเข๎มข๎น ให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัย
ตําง ๆ ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
  1.2  สํงเสริมการจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
  1.3  สร๎างภูมิคุ๎มกัน การรู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหมํ (New 
Normal) และชีวิตวิถีปกติตํอไป (Next Normal) 
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 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  2.1 สํงเสริม สนับสนุน ให๎เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข๎าสูํระบบการศึกษาสร๎าง 
สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎และการดูแลปกปูอง เพื่อให๎มีพัฒนาการครบทุกด๎าน โดยการมีสํวนรํวม 
ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
  2.2 จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎เข๎าถึงโอกาส ความเสมอภาค  
และได๎รับการพัฒนาให๎มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพในอนาคตให๎สอดคล๎องกับ 
ความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
  2.3 จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎เข๎าถึงโอกาส ความเสมอภาค 
และ ได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
  2.4 สํงเสริมเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือก ในการเข๎าถึงการเรียนรู๎ การฝึกอาชีพ เพื่อให๎ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได๎  
   2.5 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล  
เพ่ือใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปูองกันไมํให๎นักเรียนออกจาก 
ระบบการศึกษา และชํวยเหลือเด็กตกหลํน เด็กออกกลางคันให๎กลับเข๎าสูํระบบ  
 3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 สํงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร๎อม ให๎น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่เน๎นสมรรถนะไปใช๎ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให๎สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม
กับความต๎องการ และบริบท  
  3.2 พัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามชํวงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการ
คิดขั้นสูง  มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและรํวมกับ
ผู๎อื่น  โดยใช๎การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยูํรํวมกับธรรมชาติและวิทยาการ
อยํางยั่งยืน  รวมทั้งมีความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข  
  3.3 จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสูํการมีอาชีพ มีงานท า  
และสํงเสริมความเป็นเลิศของผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน  
  3.4 สํงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู๎เรียน ให๎ควบคูํการเรียนรู๎  
น าไปสูํการพัฒนาการเรียนรู๎และสมรรถนะของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งสํงเสริมการน าระบบธนาคาร
หนํวยกิต มาใช๎ในการเทียบโอนผลการเรียนรู๎และประสบการณ๑ตําง ๆ ของผู๎เรียนในสถานศึกษา  
  3.5 พัฒนา สํงเสริม ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ต าแหนํง และมาตรฐานวิชาชีพ  
 4. ด้านประสิทธิภาพ  
  4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช๎พ้ืนที่เป็น
ฐาน  ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล  
  4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข๎อมูล มาใช๎เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
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  4.3  สํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน ใช๎นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใช๎ทรัพยากรรํวมกัน และแสวงหาการมีสํวนรํวมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ทุกระดับ  เพ่ือให๎ประสบผลส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม 
  4.4  สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค๑เฉพาะ
โรงเรียน ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
  4.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการ
นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให๎สอดรับกับชีวิตวิถีใหมํ (New Normal) และชีวิต
วิถีปกติตํอไป  (Next Normal)  
 
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

  1.  เรํงแก๎ปัญหากลุํมผู๎เรียนที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรค  
โควิด-19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู๎ (Learning Loss 
Recovery)  ให๎กับผู๎เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู๎เรียน   
  2.   เสริมสร๎างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด๎วยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)   
  3.   สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปีและผู๎เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เข๎าถึง
โอกาสทางการศึกษา และปูองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํน เด็กออกกลางคัน  
และเด็กพิการ ที่ค๎นพบจากการปักหมุดบ๎านเด็กพิการ ให๎กลับเข๎าสูํระบบการศึกษา   
  4.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง 
จัดกระบวนการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร๑ หน๎าที่พลเมืองและศีลธรรม ให๎เหมาะสมตามวัยของผู๎เรียน   
  5.   จัดการอบรมครูโดยใช๎พื้นที่เป็นฐานควบคูํกับการให๎ความรู๎ด๎านการวางแผนและการ
สร๎างวินัย ด๎านการเงินและการออม เพ่ือแก๎ไขปัญหาหนี้สินครู   
  6.   สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ ผํานกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวม  
และมีปฏิสัมพันธ๑ กับกิจกรรมการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ
วัด และประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให๎เกิดสมรรถนะ
กับผู๎เรียนทุกระดับ  
   7.   ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยูํในพ้ืนที่สูง 
หํางไกล  และถิ่นทุรกันดาร   
  8.   มุํงเน๎นการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ทุกระดับ   
  9.   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช๎พ้ืนที่ 
เป็นฐาน เพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  ให๎กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(นครชัยบุรินทร์) ส านักงานศึกษาธิการภาค 13  พ.ศ. 2566 – 2570 
 

 วิสัยทัศน์    
   คนนครชัยบุรินทร๑ทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา  การเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ   
เทําเทียมทั่วถึง  มีงานท า  และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีสํวนรํวมของ
ภาคีเครือขําย  ภายใต๎พหุวัฒนธรรมอีสานใต๎  สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  

ยุทธศาสตร์  
  1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงตามบริบทของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนลําง 1 ภายใต๎พหุวัฒนธรรมอีสานใต๎ 
  2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีทักษะฝีมือแรงงานสูํ สากล  มีอาชีพ  มีงานท า   
มีความสามารถในเทคโนโลยีดิจิทัล  งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม  และ
บริบทในกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 
  3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยตลอดชีวิต  และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21 
  4.  การสร๎างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเทําเทียมทั่วถึงทางการศึกษาของ 
ทุกชํวงวัยตลอดชีวิต 
   5.  การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการบูรณาการให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม 
ในการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
 

  1.   สํงเสริม พัฒนา และยกระดับด๎านการเกษตร  และเกษตรแปรรูปมูลคําสูง 
  2.   สํงเสริม  พัฒนา  โครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ  การทํองเที่ยว  การค๎า  
การลงทุนอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ  BCG  และเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
  3.   เสริมสร๎างและพัฒนาคน ชุมชน  เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพ่ือสังคมคุณภาพสูง  
  4.   ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดสมดุลและยั่งยืน 
  5.   ยกระดับด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
    

วิสัยทัศน์    
   คนโคราชได๎รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพทุกชํวงวัย  
มีงานท า ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษท่ี 21     
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พันธกิจ  
    1.  สํงเสริม สนับสนุน ให๎ผู๎เรยีนทุกชํวงวัยเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต  อยํางทั่วถึงเทําเทียม และมีคุณภาพ     
   2.  จัดการศึกษาเพ่ือสร๎างคุณภาพพลเมืองด๎วยพหุปัญญา ตามแนวทางสันติวิธี   
   3.  สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยการใช๎องค๑ความรู๎ เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค๑     
   4.  สํงเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน และทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของท๎องถิ่น ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก    
   5.  สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึงสุขภาพอนามัยความ
ปลอดภัยและการสร๎างสิ่งแวดล๎อมท่ีดี ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็น
โคราชเมืองนําอยูํ   
   6.  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของเครือขํายและทุกภาคสํวนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
   7.  สํงเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  

เป้าประสงค์   
   1.  คนโคราชทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร๎างความมั่นคงของสังคม   
    2.  พัฒนาและผลิตก าลังคนให๎เกิดองค๑ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมมีทักษะ
การเรียนรู๎และ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันระดับจังหวัด ประเทศ และ
อาเซียนสูํสากล   
    3.  คนโคราชทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษาให๎มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยํางมี
คุณภาพโดยไมํจ ากัดเวลา และสถานที่ มีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะในการท างานและประกอบอาชีพ 
ตรงตามความต๎องการของการพัฒนาพื้นที่และประเทศ    
    4.  ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาทุกระดับอยํางทั่วถึง 
และเทําเทียม โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   
   5.  คนโคราชทุกชํวงวัยมีจิตส านึกรักโคราช รักษ๑สิ่งแวดล๎อม ประวัติศาสตร๑ ประเพณี 
วัฒนธรรม ภาษาโคราช มีคุณธรรม จริยธรรม ตํอต๎านการทุจริตและคอรัปชั่น และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสูํการปฏิบัติ   
   6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สร๎างเครือขํายในการบริหารจัดการ
แบบมีสํวนรํวม ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให๎การจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศ 
   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขันและการประกอบอาชีพ 
      3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
      4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
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       5.  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูํสิ่งแวดล๎อม และอัตลักษณ๑ของโคราช 
        6.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SOAR Analysis) 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได๎ด าเนินการศึกษา
วิเคราะห๑นโยบาย ยุทธศาสตร๑ของหนํวยงานต๎นสังกัด บริบท สภาพแวดล๎อมปัจจุบัน ตลอดจนปัญหา 
และความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholders) ข๎อมูลผลการด าเนินงานที่ผํานมา โดยใช๎
เทคนิค SOAR Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห๑จุดแข็ง (Strengths)  โอกาส (Opportunities)  
แรงบันดาลใจ (Aspiration)  และผลดีที่คาดวําจะเกิดขึ้น (Results)  ที่สํงผลกระทบตํอการบริหาร 
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สภาพขององค์กร (SOAR Analysis)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนรุํนใหมํ  
มีความรู๎ ทักษะในการใช๎เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล 
2.  ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริการสถานศึกษา ครู 
บคุลากรทางการศึกษา มีความมํุงมั่นมีการปรับตัว 
ตํอการเปลี่ยนแปลง  
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  
น๎อมน าศาสตร๑พระราชาสูํการบริหารและการจัด 
การเรียนรู๎ มีการจัดท าหลักสูตรประวัติศาสตร๑  
บูรณาการ กับกลุํมสาระการเรียนรู๎  
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
มีการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดการเรียนรู๎ฐานสมรรถนะ
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 มีทักษะจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  สํงเสริมให๎มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning และสนับสนุนการ
สร๎างผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
5.  มีระบบการประกันคุณภาพที่เข๎มแข็ง  การก ากับ  
ติดตาม  นิเทศ  ประเมินผลการศึกษาอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาตั้งอยูํ
ในพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมสะดวก  แหลํงทํองเที่ยว  
ลุํมน้ าล าตะคอง มีภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ๑
ชาวบ๎าน  และมีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เอ้ือตํอ
การจัดการเรียนรู๎ 
 2.  หนํวยงานภาครัฐและเอกชนให๎ความสนใจใน
การมีสํวนรํวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สนับสนุน
ให๎มรีะบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตที่มปีระสิทธิภาพ 
เรียนแบบ Online  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข๎าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอยํางทั่วถึง 
3.  มียุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
(รําง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนการศึกษาแหํงชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินงานพัฒนาการศึกษา   
4. นโยบายรัฐบาลให๎ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน  
 

 



56 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
มีการก าหนด นโยบาย กลยุทธ๑ เปูาหมาย มาตรการ 
ทิศทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาสอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง   
7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการครบทั้ง 4 
ด๎าน อยํางชัดเจน ทั่วถึง  มีการกระจายอ านาจสูํ
กลุํมโรงเรียน  เครือขํายพัฒนาการศึกษาในการ
ขับเคลื่อน การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สํงผลให๎เกิดการบริหารงานมีความ
คลํองตัวมากข้ึน   
8.  มีข๎อมูลสารสนเทศประกอบการท างานขององค๑
คณะบุคคลอยํางเป็นระบบและมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
9.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีระบบ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ความโปรํงใส  
ตรวจสอบได๎ 
10.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ มุํงมั่นในการปฏิบัติ
หน๎าที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  และได๎รับการ
ยกยํองเชิดชูเกียรติ   
11.  มีระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ  (Big 
Data) เพ่ือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงภายในและ
ภายนอกและสํวนกลางอยํางเป็นระบบ ถูกต๎อง 
 12.  สถานศึกษามีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพ  โดยทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม    
มีโรงเรียนต๎นแบบ  สถานศึกษาปลอดภัย MOE 
Safety Center และมีแผนเผชิญเหตุ 
13.  มีองค๑คณะบุคคล  ที่เข๎มแข็ง 
 
 
 
 
 

5. ภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู๎ปกครอง 
ชุมชน ท๎องถิ่น  ให๎ความรํวมมือและสนับสนุนการจัด
การศึกษา  และสํงเสริมด๎านทักษะอาชีพ  มีตลาด
รองรับผลิตภัณฑ๑และบริการ 
6.  หนํวยงานภาครัฐและเอกชน สํงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให๎กับนักเรียน  
อยํางตํอเนื่อง    
7.  รัฐบาลสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ชํวยให๎ผู๎เรียนมีโอกาสในการเข๎าถึง
การศึกษาอยํางเสมอภาคและทั่วถึง 
8.  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีนโยบายสํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา  สํงผลให๎สถานศึกษามี
ทรัพยากรในการบริหารเพ่ิมขึ้น 
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แรงบันดาลใจ (Aspiration) ผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Results) 
1.  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือสร๎างการเปลี่ยนแปลง 
2.  มุํงหวังให๎ผู๎เรียนทั้งในระบบ และการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  มีทักษะอาชีพ ด ารงตน 
อยูํได๎อยํางมีความสุข  
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
ปรับตัวในรูปแบบวิถีใหมํ รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง  
4.  ครูและบุลากรทางการศึกษาทุกคน มีความภูมิใจ
รํวมกันพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นพลเมืองดี  มีจิตอาสา   
มีความเอ้ืออาทร เห็นแกํประโยชน๑สํวนรวม      
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นการน๎อมน าเอา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐาน 
ในการจัดการเรียนรู๎ 
 

1.  ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีจิตส านึก 
ความเป็นไทย มีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย๑และสถาบันการปกครอง
ตามแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข ปฏิบัติตามพระบรมราโชบายและน าไปใช๎ 
ในการด าเนินชีวิต เป็นผู๎ด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยําง 
มีความสุข 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล๎องกับ 
พระบรมราโชบาย และยุทธศาสตร๑ชาติ   
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา   
เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎  เป็นผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถเป็นแบบอยํางได๎  
4.  นักเรียน อํานออก เขียนได๎  ลายมือสวย  คิดเลข
เป็น  เป็นคนดี  คนเกํง  และมีความสุข  และรักษา
สุขภาพพลานามัย พร๎อมรับกับโรคอุบัติใหมํ   
5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีคําเฉลี่ยสูงขึ้น  
6.  นักเรียน  มีความสามารถในการแขํงขัน  ได๎รับ
รางวัลระดับประเทศ 
7. ครู มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

 
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
   การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  นั้น  ได๎ศึกษา วิเคราะห๑  ทิศทางยุทธศาสตร๑ชาติ  
20 ปี (พ.ศ.  2561-2580)   แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ  แผนการศึกษาแหํงชาติ   
พ.ศ.  2560-2579  ยุทธศาสตร๑กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   และการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในและสภาพแวดล๎อมภายนอกของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให๎เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความ
ต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการจัดการศึกษา และบริบทที่สํงผลกระทบตํอการจัดการศึกษา โดยมี
กรอบแนวคิดในการพัฒนา ตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร๑ที่เก่ียวข๎อง     
 
แนวทางการด าเนินงาน  นายด าเนิน   เพียรค๎า  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4   
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จากผลการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอก  โดยใช๎เทคนิค SOAR Analysis  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได๎รํวมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา  ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎  
มีคุณภาพมาตรฐาน น๎อมน าศาสตร๑พระราชา พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม บริหารจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  อยํางยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
   1.  สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎  
  2.  สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
   3.  สํงเสริม สนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง  เทําเทียม
และมีคุณภาพ  
  4.  สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา น๎อมน าศาสตร๑พระราชาสูํการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
   5.  สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยและนวัตกรรม 
สูํการบริหารจัดการศึกษา  
   6.  สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
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เป้าประสงค์ 
  1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยํางท่ัวถึง มีความ
ปลอดภัยมีคุณภาพและเสมอภาค พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎เด็กที่มีความต๎องการพิเศษ เด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ให๎ได๎รับการพัฒนาอยํางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ  
  2.  เด็กระดับกํอนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
            3.  นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน  
  4.  สถานศึกษาทุกแหํงน๎อมน าศาสตร๑พระราชาและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา
รัชกาลที่ 10  สูํกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ 
   5.  สถานศึกษาทุกแหํงพัฒนา  การวิจัย นวัตกรรม  สื่อ เทคโนโลยี ระบบข๎อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ และมีฐานข๎อมูล Big data และใช๎แพลตฟอร๑ม
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
  6.  ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพสูํการเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎   
   7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
     

วัฒนธรรมองค์กร     
   องค๑กรแหํงการเรียนรู๎ ซื่อสัตย๑ โปรํงใส รํวมแรงรํวมใจให๎บริการเชิงรุก 
 

 คุณธรรมอัตลักษณ์    
   รับผิดชอบ  สามัคคี  มีวินัย  
 

ค่านิยมองค์กร  :    I AM KORAT 4 
   I - Integrity        ท างานอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
   A - Activeness      ท างานเชิงรุก ใสํใจ มุํงมั่น 
   M - Morality      เป็นผู๎มีคุณธรรม พรหมวิหารสูง 
   KO - Knowledge organization    เป็นผู๎มีการจัดการองค๑ความรู๎  
                                                                  ตํอเนื่องสม่ าเสมอ 
   R - Result based  management  รับผิดชอบตํอผลสัมฤทธิ์ที่ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
   A - Accountability      ท างานอยํางมืออาชีพ รับผิดชอบ 
   T - Teamwork        ทีมงานที่ทรงพลัง 
   4          4 จุดเน๎น 
 

กลยุทธ์ 
   1.  สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
   2.  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
 
กลยุทธ์ที่  1.  สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์      
  1. ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
  2. ผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวตํอ
โรคอุบัติใหม ํโรคอุบัติซ้ า 
  3. สถานศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  4. สถานศึกษา ได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู๎เรียน 
 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย 
ปี 2566 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2567 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2568 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2569 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2570 

1 ร๎อยละของผู๎ เ รียนที่มีความรู๎ความเข๎าใจ  
ในภัยคุกคามรูปแบบใหมํทุกรูปแบบ รู๎เทําทันสื่อ
และเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหมํ  
(New Normal) 

100 100 100 100 100 

2 ร๎อยละของผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได๎รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวตํอ
โรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า 

85 90 95 100 100 

3 ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ    
ในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหมํ 
(New Normal) 

80 85 90 95 100 

4 ร๎อยละของสถานศึกษา มีความรํวมมือกับ
หนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง เพื่อความปลอดภัย
ของผู๎เรียน 

80 85 90 95 100 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 สํงเสริมให๎ผู๎ เรียนได๎ เรียนรู๎ เกี่ยวกับภัยรูปแบบตําง ๆ ที่มีผลกระทบตํอ 
ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหมํ  ได๎อยําง
ถูกต๎อง 

กลุํมสํงเสริมฯ/ 
กลุํมนิเทศฯ  
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา ให๎ได๎รับความปลอดภัยทุกรูปแบบ  และพร๎อมปรับตัว
ตํอการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให๎มีชํองทางการร๎องเรียนหรือแจ๎งเหตุให๎กับผู๎เรียน 
ผู๎ปกครอง ครู  และสํงเสริมการเชื่อมโยงฐานข๎อมูลทั้งหนํวยงานในสังกัดและ
หนํวยงานภายนอก ให๎สามารถแก๎ไขปัญหาด๎านความปลอดภัยได๎อยํางทันทํวงที  

กลุํมสํงเสริมฯ/ 
 

3 สํงเสริมสถานศึกษาให๎เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู๎เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

กลุํมสํงเสริมฯ/ กลุํม
นโยบายและแผน 

4 สํงเสริมให๎มีการประเมินความเสี่ยงด๎านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหาร
จัดการด๎านความปลอดภัย ของสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให๎เหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่ 

กลุํมสํงเสริมฯ 
กลุํมอ านวยการ 

5 สํงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให๎มีความรํวมมือกับหนํวยงานภาคีเครือขําย
ที่เก่ียวข๎อง เพื่อเสริมสร๎างความปลอดภัยของผู๎เรียนให๎มีทักษะในการปูองกัน
และปรับตัว 

กลุํมสํงเสริมฯ 
 

 
กลยุทธ์ที่   2.  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์     
  1. เด็กอายุ 3 – 5 ปี มีโอกาสเข๎ารับการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย    
  2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางเสมอ
ภาคจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
  3. เด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส ได๎รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  4. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
  5. เด็กกลุํมเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลํน และเด็กออกกลางคัน ได๎รับ
การชํวยเหลือให๎ได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย 
ปี 2566 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2567 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2568 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2569 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2570 

1 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได๎เข๎าเรียนในระดับปฐมวัย  90 92 94 96 98 
2 อัตราการเข๎าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 100 100 100 100 100 
3 อัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  100 100 100 100 100 
4 ร๎อยละ ของผู๎เรียนที่เป็นผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสเข๎าถึง

บริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น  

90 90 100 100 100 
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ที ่ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย 
ปี 2566 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2567 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2568 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2569 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2570 

5 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษได๎รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถ ตามหลักพหุปัญญา 

75 75 80 80 85 

6 ร๎อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหลํน กลับเข๎าสูํ
ระบบการศึกษา  หรือได๎รับการศึกษาด๎วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

90 90 100 100 100 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 

 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  
1 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เป็นรายบุคคล เป็นฐานข๎อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและ
เชื่อมโยงฐานข๎อมูลกับหนํวยงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อดูแลและปูองกันไมํให๎ผู๎เรียน
ออกจากระบบการศึกษา 

กลุํมสํงเสริม
การศึกษาทางไกล

ฯ 
 

2 สํงเสริม สนับสนุน ระดมทรัพยากร ให๎มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการ
สร๎างโอกาสทางการศึกษา ให๎ผู๎เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข๎าถึงการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

กลุํมนิเทศฯ 

3 สํงเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home 
School) องค๑กรชุมชน องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ และสถานประกอบการใน
ศูนย๑การเรียน  ตามมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 

กลุํมสํงเสริมฯ / 
กลุํมนิเทศฯ 

4 พัฒนาระบบในการสํงตํอ ติดตาม และค๎นหานักเรียน เพ่ือสํงเสริม ชํวยเหลือเด็ก
ตกหลํน เด็กออกกลางคันให๎กลับเข๎าสูํระบบการศึกษา หรือได๎รับการศึกษาด๎วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม และกระบวนการในการสํงตํอนักเรียนให๎ได๎รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

กลุํมนิเทศฯ / 
กลุํมสํงเสริม 

5 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู๎ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
บริการและความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 

กลุํมนิเทศฯ ฯ / 
กลุํมสํงเสริมฯ 

 ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน 
6 สํงเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษได๎รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
กลุํมนิเทศฯ / 

7 สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให๎เด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส มีโอกาสได๎รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล๎องกับ
ความต๎องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล 

กลุํมนิเทศฯ / 
กลุํมสํงเสริมฯ 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หนํวยงานที่

รับผิดชอบ 
 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่ 

8 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให๎สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับประชากรวัยเรียนและ
ผู๎เรียนได๎อยํางมีคุณภาพ  

กลุํมนิเทศฯ / 
กลุํมนโยบายและ

แผน 
9 สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา ประชาสัมพันธ๑ การรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี มีโอกาส

เข๎ารับการศึกษาปฐมวัย 
กลุํมสํงเสริมฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
    1. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี  รู๎สิทธิและ
หน๎าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
    2. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน เต็มตามศักยภาพ ให๎เป็นผู๎มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
  3. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  มีสมรรถนะ ความรู๎ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs)และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  5. สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
(Assessment for Learning) ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning)  
  6. สถานศึกษา  สามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุํน  ตอบสนองตํอความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน  
 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย 
ปี 2566 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2567 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2568 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2569 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2570 

1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ระดับด ี
ขึ้นไป   

95 96 97 98 100 

2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎รับการคัดกรองหรือสํงตํอเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

95 98 100 100 100 

3 ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

80 82 84 86 90 
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ที ่ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย 
ปี 2566 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2567 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2568 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2569 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2570 

4 ร๎อยละของผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงแพลตฟอร๑มการเรียนรู๎
อัจฉริยะ ที่รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูงและการ
ประเมินและพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎เป็น
รายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับ
ผู๎เรียนทุกชํวงวัย 

80 82 84 86 90 

5 ร๎อยละของครูผู๎สอนจัดการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนา
สมรรถนะผู๎เรียนแบบถักทอความรู๎ ทักษะ เจตคติ
คํานิยม และคุณลักษณะผู๎เรียนเข๎าด๎วยกัน ด๎วยการ
เรียนรู๎ฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Instruction) และ การเรียนรู๎เชิงรุก (Active 
Learning) ในทุกระดับการศึกษา 

80 85 90 95 100 

6 ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการ
พัฒนาให๎มีสมรรถนะด๎านภาษาและความรู๎พ้ืนฐานด๎าน
ดิจิทัล 

62 64 66 68 70 

7 ร๎อยละของสถานศึกษา ที่มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุํนตอบสนองตํอความถนัดและความสนใจของ
ผู๎เรียน   

80 85 90 95 100 

8 ร๎อยละของสถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน (Assessment For 
Learning) ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือสํงเสริมการ
เรียนรู๎เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

100 100 100 100 100 

9 ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีเสริมสร๎างศักยภาพด๎านการ
ประเมินให๎กับครูผู๎สอนให๎สามารถสร๎างและใช๎
เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู๎ของผู๎เรียน
ด๎านการอําน ด๎านวิทยาศาสตร๑ และด๎านคณิตศาสตร๑
ในระดับชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู๎ 

80 82 84 86 90 

10 ร๎อยละเด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการสมวัย
ระดับดีข้ึนไป 

90 92 94 96 98 

 
 
 
 
 
 



68 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 

     คุณภาพผู้เรียน  
1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให๎มีพัฒนาการสมวัย กลุํมนิเทศฯ   
2 สํงเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎  และทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข และน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว สูํการปฏิบัติ 

กลุํมนิเทศฯ  
 

3 พัฒนาและสํงเสริมผู๎เรียนให๎ได๎รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง 
/ส ารวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
ตอบสนองความแตกตํางทางพหุปัญญาของผู๎เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการสอดคล๎องตามบริบทและวัฒนธรรม ค านึงถึงความแตกตํางของแตํละบุคคลตาม
ความถนัด ความสนใจ สํงผลตํอการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  

กลุํมนิเทศฯ 

4 สํงเสริมการจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู๎เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความ
ถนัดและศักยภาพของแตํละบุคคล สํงเสริมการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให๎สอดคล๎องกับบริบท
พ้ืนที่ ความต๎องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

กลุํมนิเทศฯ / 
กลุํมสํงเสริมฯ  

5 พัฒนาผู๎ เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร๑ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 
เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 

กลุํมนิเทศฯ  

6 สํงเสริม พัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลและด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ที่น าไปสูํ Digital Life & 
Learning  

กลุํมนิเทศฯ /
สํงเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ 
7 สํงเสริมให๎นักเรียนน าความรู๎ด๎านเทคโนโลยีมาใช๎ในชีวิตประจ าวันและหารายได๎ระหวําง

เรียน  
กลุํมนิเทศฯ /
กลุํมสํงเสริมฯ 

8 สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  

กลุํมนิเทศฯ / 
กลุํมอ านวยการ  
/ กลุํมสํงเสริมฯ  

 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
9 สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนจัดการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียนแบบถักทอความรู๎  ทักษะ  

เจตคติ  คํานิยมและคุณลักษณะของผู๎เรียนเข๎าด๎วยกัน  การจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active 
Learning) และเป็นผู๎สร๎างสรรค๑นวัตกรรม (Co-creation) ให๎กับผู๎เรียนในทุกระดับชั้น  

กลุํมนิเทศฯ / 
กลุํมพัฒนาครูฯ  

10 สํงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
อยํางตํอเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

กลุํมพัฒนาครูฯ  

11 พัฒนาศักยภาพครูในด๎านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
(Assessment For Learning) ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ 

กลุํมนิเทศฯ /
กลุํมพัฒนาครูฯ  
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 

เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เชํน การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ 
Intensive Training การอบรมแบบออนไลน๑ (Online Training) การอบรมแบบ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง (e-learning) เป็นต๎น 

 หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
12 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ กลุํมนิเทศฯ 
13 พัฒนาระบบคลังข๎อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน เพ่ือให๎บริการ

แกํสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน๑ 
กลุํมนิเทศฯ 

14 พัฒนาและสํงเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู๎ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู๎เรียน และสมรรถนะของผู๎เรียน 

กลุํมนิเทศฯ  

15 พัฒนาและสํงเสริมให๎มีแพลตฟอร๑มการจัดการเรียนรู๎อัจฉริยะ ที่รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนา
ผู๎เรียนเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎เป็นรายบุคคล (Personalized learning) ส าหรับผู๎เรียน 
ทุกชํวงวัย 

กลุํมนิเทศฯ / 
กลุํมสํงเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

16 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาตํอด๎านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานท า 
ตามความต๎องการและความถนัดของผู๎เรียน 

กลุํมนิเทศฯ / 
กลุํมสํงเสริมฯ 

17 พัฒนา รูปแบบ วิธีการนิเทศที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

กลุํมนิเทศฯ /  

18 พัฒนาศึกษานิเทศก๑และผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนางานวิชาการ ที่สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก และสอดคล๎องกับลักษณะ
งานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหนํง      

กลุํมนิเทศฯ / 
กลุํมพัฒนาครู 

 
กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีการน าระบบข๎อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ  
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการที่ได๎มาตรฐาน 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การมีสํวนรํวม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
ที ่ ตัวชี้วัด คํา

เปูาหมาย 
ปี 2566 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2567 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2568 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2569 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2570 

1 ร๎อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา   
มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีและ
ใช๎ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส๑ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีและ
ใช๎ระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด๎าน 
(บริหารทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีและสถานศึกษา ใช๎
ระบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด๎าน (บริหาร
ทั่วไป / บุคลากร / งบประมาณ / วิชาการ) เชื่อมโยง
เป็นระบบดิจิทัลเดียวกัน 
- มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล 

80 85 90 95 100 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผํานเกณฑ๑การประเมิน
ราชการ 4.0 ตามเกณฑ๑   

มุํงสูํ
ระบบ

ราชการ 
4.0 

เป็น
ระบบ

ราชการ 
4.0 

เป็น
ระบบ

ราชการ 
4.0 

เป็น
ระบบ

ราชการ 
4.0 

เป็น
ระบบ

ราชการ 
4.0 

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม 

ระดับ 
ดีเยี่ยม 

ระดับ  
ดีเยี่ยม 

ระดับ  
ดีเยี่ยม 

ระดับ  
ดีเยี่ยม 

ระดับ  
ดีเยี่ยม 

4 ร๎อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

85 87 89 90 95 

5 ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัด  ผํานเกณฑ๑การประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ 
สถานศึกษา (ITA Online)  

60 70 80 90 100 

6 ระดับความส าเร็จผลการประเมนิตัวชีว้ัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (KRS)  

มาตร 
ฐานขั้น

สูง 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภา

พ 
7 ระดับความส าเร็จผลการประเมนิตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ARS)  

บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 

8 ระดับความส าเร็จผลการประเมนิตามนโยบายและจุดเน๎น
ของ ศธ.  

บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 

9 ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผํานเกณฑ๑การประกันคุณภาพ
ภายใน 

100 100 100 100 100 
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ที ่ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย 
ปี 2566 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2567 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2568 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2569 

คํา
เปูาหมาย 
ปี 2570 

8 ระดับความส าเร็จผลการประเมนิตามนโยบายและจุดเน๎น
ของ ศธ.  

บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 

9 ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผํานเกณฑ๑การประกันคุณภาพ
ภายใน 

100 100 100 100 100 

10 ร๎อยละของหนํวยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีการใช๎จํายงบประมาณได๎ตามมาตรการเบิก
จํายเงินงบประมาณของรัฐ 

100 100 100 100 100 

11 ร๎อยละของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาที่มี
บุคลากรตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

    95 

12 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนตํอบริการ
จดัการศึกษาของส านักงานพ้ืนที่การศึกษา ระดับมากขึ้น
ไป   

90 92 94 96 98 

 
แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศในหนํวยงานทุกระดับให๎มีระบบข๎อมูลจัดการและรายงาน (ปพ. 
Online /ระบบรายงานผลตํอ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก / พระราชบัญญัติ
คุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล / ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการของสถานศึกษา/ 
สพท. / (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครุภัณฑ๑) /ด๎าน
บุคลากร)  

กลุํมสํงเสริมการ 
ศึกษาทางไกลฯ/ 

กลุํมสํงเสริมฯ/ กลุํม
บริหารงานบุคคล  

2 พัฒนาระบบการให๎ความชํวยเหลือด๎านเทคโนโลยี พ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรให๎มี
ทักษะพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยี การใช๎โครงขํายอินเทอร๑เน็ต การใช๎อุปกรณ๑ด๎าน 
ICT 

กลุํมสํงเสริมการ 
ศึกษาทางไกลฯ/ 
กลุํมนิเทศฯ/ กลุํม

พัฒนาครู 
3 สํงเสริมการใช๎ระบบบริหารด๎านการจัดการศึกษาพื้นฐานที่ดีส าหรับสถานศึกษา

ให๎เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ๎อนของระบบงานและการ
จัดเก็บข๎อมูล 

กลุํมสํงเสริมการ 
ศึกษาทางไกลฯ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
4 สํงเสริมให๎มีการบริหารจัดการที่ได๎มาตรฐานของแตํละหนํวยงาน เชํน PMQA 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 

กลุํมอ านวยการ /
กลุํมนิเทศฯ / กลุํม
นโยบายและแผน 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 
 
5 

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด๎านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายตาม
ความต๎องการและจ าเป็นของผู๎เรียนและสถานศึกษาในบริบทของแตํละพ้ืนที่ 

กลุํมนโยบายและ 
แผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
6 เสริมสร๎างขวัญก าลังใจในความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ และการยกยํองเชิดชูเกียรติ

บุคลากร 
กลุํมพัฒนาครูฯ 

7 พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด๎าน 

กลุํมนิเทศฯ/ กลุํม
พัฒนาครูฯ / กลุํม
บริหารงานบุคคล 

8 พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุมํพัฒนาครูฯ/  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

9 สํงเสริมความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช๎
ทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช๎
พ้ืนที่เป็นฐาน ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ โดยน า
เทคโนโลยีเข๎ามาสนับสนุน 

กลุํมนโยบายและ
แผน / กลุํมสํงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

10 บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่องในการจัดการศึกษา สพท.ทุกกลุํม 
11 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให๎มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา  โรงเรียนที่สามารถด ารงอยูํได๎อยํางมี
คุณภาพ (Stand Alone)  

กลุํมนิเทศฯ/กลุํม
นโยบายและแผน 

 
จุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
 

  1. นักเรียน   
1.1  มีความปลอดภัย ในทุกมิติ   

    1.2  อํานออกเขียนได๎  ลายมือสวย  คิดเลขเป็น 
  1.3  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET  NT , RT     
  1.4  ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    

    1.5  มีทักษะ ศิลปะ  ดนตรี กีฬา อาชีพ  และทักษะชีวิต   
   1.6  มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ และเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ 
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  2. ครู 
  2.1. ครดูี สอนดี ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 

    2.2  ครูได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ  
   2.3  ครูสอนแบบ Active Learning 
   2.4  ครูมุํงเน๎นพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
  3. สถานศึกษา 

  3.1  สถานศึกษาปลอดภัย 
3.2  ห๎องเรียนคุณภาพ 

  3.3  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.4  จัดระบบการนิเทศภายใน 
   3.5  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   3.6  มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.1 มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  4.2 เป็นเขตสุจริต 
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ส่วนที่  4 
โครงการ / งบประมาณ 

กรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได๎จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  โดยก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  จ านวน  5,000,000   บาท  
เพ่ือจัดสรรเป็นคําใช๎จํายตามความจ าเป็นพื้นฐาน  งบบริหารจัดการส านักงาน   งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งได๎รับการอนุมัติกรอบวงเงินจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการ
ก าหนดการใช๎จํายเงินตามแผนปฏิบัติการ   ดังนี้ 
   1.  คําใช๎จํายในการบริหารจัดการส านักงาน งบรายจํายประจ า  (ความจ าเป็นพื้นฐาน)  
จ านวน    2,900,000   บาท  
   2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน   2,100,000  บาท  ส าหรับจัดท าโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 4  จ านวน   31  โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่จะต๎องด าเนินการตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และกลยุทธ๑ จุดเน๎น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  และโครงการตามกลไกของ   กศจ.  ดังนี้   
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   งบบริหารจัดการ (งบรายจ่ายประจ า) 

 

ที ่ รายการใช้จ่าย งบประมาณ 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
  1.1  คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000 

 
1.2  คําใช๎จํายในการจัดประชุมตามนโยบายและความจ าเป็น 150,000 

  1.3  คําใช๎จํายในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 30,000 
 1.4  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 200,000 
 1.5  คําซํอมแซมยานพาหนะและขนสํง 80,000 
 1.6  คําซํอมแซมบ ารุงรักษาเครื่องใช๎ส านักงานและอาคารสถานที่ 120,000 
 1.7 คําวัสดุส านักงาน 300,000 
 1.8  คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 120,000 
  1.9  คําจ๎างถํายเอกสาร 50,000 
 1.10  คําใช๎จํายอื่น ๆ ตามความจ าเป็น (คําจ๎างพนักงาน 8 อัตรา)  800,000 
2 ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000 

รวมทั้งสิ้น 2,900,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

สรุปโครงการ / งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
 

ที ่
กล
ยุทธ์ 
สพป. 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 1 พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 35,200 
นางนงนุช  หงวนสูงเนิน      
นายธีรภัทร  วิชยพงศ๑ 

2 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกมิติ 

54,800 นางนงนุช  หงวนสูงเนิน     
นางแวว  ขาลฉนวน 

3 2 
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2566 

50,000 นางสาวนวรัตน๑ รัตนศรีวอ 

4 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู๎ด าเนินการคัดกรองเด็ก
พิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป 

59,200 นางวาสนา  มณีนวกุล 

5 3 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ
ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจ าปีการศึกษา 2565 

450,000 นางสาวนวรัตน๑ รัตนศรีวอ 

6 3 
เตรียมความพร๎อมเด็กปฐมวัยอยํางรอบด๎าน 
ปีงบประมาณ 2566 

60,000 นางจตุพร การบรรจง 

7 3 

พัฒนาศักยภาพครูด๎านการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก  
Active Learning เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะ
จ าเป็นและเสริมสร๎างสมรรถนะท่ีตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

30,000 นางสาวอรนุช เพ็งไธสง 

8 3 
เสริมสร๎างความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

53,370 
นางรุํงนภา งามจบ  
นางกุลริสา สุทธิประภา 

9 3 
เสริมสร๎างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

60,000 นางกานดา  แหวนบุญยกิจ 

10 3 สํงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม 20,000 นางนวภรรค  จันทบุตร 

11 3 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
O-NET,NT,RT    

42,000 
นางสาววริศศรุตา 
ตามตะคุ 

12 3 สนุกการเรียนรู๎กับสารานุกรมไทย 10,000 นางรุํงทิวา  ชมชื่นจิตร๑ 
13 3 พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง   20,000 นางรุํงทิวา  ชมชื่นจิตร๑ 

14 3 
สร๎างและสํงเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด๎านการศึกษาสูํการปฏิบัติ 

17,500 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ที ่
กล
ยุทธ์ 
สพป. 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15 3 
ขับเคลื่อนงานด๎านสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

12,500 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

16 3 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎งานสวน
พฤกษศาสตร๑ ในโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นฐาน 

23,100 นางสาวมนชยา  ประสงค๑ 

17 3 
สํงเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู๎เชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารและ 
จัดการเรียนรู๎วิถีใหมํ  

50,000 
นางสาววริศศรุตา   
ตามตะคุ 

18 3 
พัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือขํายความ
รํวมมือในการจัดการศึกษา 

100,000 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

19 3 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎กลุํมโรงเรียน 
เป็นฐาน 

360,000 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

20 3 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ 14,880 
นางสาวนันทวัน   
เหิดขุนทด 

21 4 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

100,070 นางนุชณภา  ชัยบ ารุง 

22 4 
เสริมสร๎าง พัฒนาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

17,300 
จ.ส.อ.หญิงพัสตราภรณ๑   
ศรีประสม 
 

23 4 
บริหารความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

20,000 นางสาวชานัดดา  ศรีค ามา 

24 4 
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  สูํความเป็นเลิศ 

100,000 นายวายุ  คชรัตน๑ 

25 4 
การคัดเลือก “ครูดีมีคุณธรรม” เพ่ือรับรางวัล
เกียรติบัตรเนื่องในโอกาสงานวันครู  ประจ าปี 
พ.ศ.  2566 

16,000 นางกานดา  แหวนบุญกิจ 

26 4 
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักพัสดุมือ
อาชีพ” 

48,100 นางบุญน๎อม ชาญสูงเนิน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ที ่
กล
ยุทธ์ 
สพป. 

โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

27 4 
พัฒนานาระบบข๎อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

12,000 นางภัชรี  เพชรไกร 

28 4 นิเทศบูรณาการ 86,400 นางสาวมนชยา  ประสงค๑ 

29 4 
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

80,000 นางกุลริสา  สุทธิประภา 

30 4 
สํงเสริมคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

11,580 
นางสาวนันทวัน   
เหิดขุนทด 

31 4 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

86,000 นางเจริญพร  เนตรภักดี 

รวม 2,100,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

โครงการ    พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ด๎านการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  ของสังคมและประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ๑ที่ 1 สํงเสริมการจัด 
  การศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3 เสริมสร๎างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง  
  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 1  การจัดการศึกษา 
  เพ่ือสร๎างความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 กลยุทธ๑ ที่ 1   
  สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
จุดเน้น    ข๎อ 1 นักเรียน   ข๎อ   1.1   มีความปลอดภัยทุกมิติ 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ที่มีประสิทธิภาพ   ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนงนุช  หงวนสูงเนิน  และนายธีรภัทร วิชยพงศ๑  
โทรศัพท๑                   088 1541452       E-Mail   nongnuch1312512@gmail.com  
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤศจิกายน 2565 – กันยายน  2566 
งบประมาณ              35,200      บาท 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง  / ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                : M1 
 
 (หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ความมัน่คง 
(1)  เป้าหมาย บ๎านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(2)  ประเด็น  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(หลัก)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (1) ความม่ันคง   
(1)  เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประชาชนอยูํดีกินดีและมีความสุขดีขึ้น  
(2)  แผนย่อยของแผนแม่บท การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย๑สินเพิ่มข้ึน 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chains)  ของเป้าหมายแผนย่อย 
  
(หลัก)   ชื่อองค์ประกอบ : V01 การมีสํวนรํวมปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ชื่อปัจจัย : F0101  จิตส านึก  การรับรู๎  ความรู๎/ทักษะความเข๎าใจการศึกษา   

mailto:nongnuch1312512@gmail.com
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ   (X)                                                  :M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน รวมทั้งได๎ก าหนด
ยุทธศาสตร๑ ตลอดจนมาตรการ และจุดเน๎นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนมา 
อยํางตํอเนื่อง สนับสนุนสํงเสริมให๎สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมตําง ๆ อาทิ 
การเยี่ยมบ๎านนักเรียน การจัดประชุมผู๎ปกครองนักเรียน การเสริมสร๎างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก 
การเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุํงพัฒนานักเรียนในทุกระดับให๎มีสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ตามเจตนารมณ๑และจุดมุํงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลําวคือ การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมดุลทั้งรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎
อยํางมีความสุข ดังนั้น โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการและ
ด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตามความแตกตํางระหวํางบุคคล ในสังกัดมีระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่เข๎มแข็ง เพ่ือให๎
นักเรียนได๎รับการดูแล ชํวยเหลือ พิทักษ๑ ปกปูอง และคุ๎มครองในทุกมิติอยํางครบถ๎วน เหมาะสม ทั่วถึง 
และทันเหตุการณ๑  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ดูแล 
สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน เพ่ือใช๎เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ดูแลชํวยเหลือ และคุ๎มครอง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาให๎ได๎รับความปลอดภัย
ทุกรูปแบบ จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎กับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
   2. เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ๑อันดีระหวํางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน และบ๎านของนักเรียน อันจะสํงผลให๎เกิดความรํวมมือที่ดีในการชํวยแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนา
นักเรียนได๎ 
             3. เพ่ือเฝูาระวังพ้ืนที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง นักเรียนที่มีความประพฤติเสี่ยงในสถานศึกษา 
   4. เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาด๎านการ
ชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนโดยใช๎ CARE Model 
   5. เพ่ือสํงเสริมให๎การชํวยเหลือ คุ๎มครองนักเรียนเป็นระบบและมีการด าเนินงานรูปแบบ
เดียวกัน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Outputs) 
           1.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
จ านวน 180โรงเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
   2. เยี่ยมบ๎านนักเรียนในสังกัดที่อยูํในภาวะยากล าบากและต๎องการความชํวยเหลือเป็น 
เศษ จ านวน 12 ราย (คัดเลือกจากกลุํมโรงเรียนละ 1 คน) 
   3. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครอง 
   4. ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา จ านวน 180 คน มีทักษะ  ความรู๎ ความเข๎าใจใน
การชํวยเหลือ คุ๎มครองนักเรียน โดยใช๎ CARE  Model 
      3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcomes) 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มี
ความรู๎ ความเข๎าใจสามารถบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางมี
คุณภาพ 
  2. นักเรียนที่อยูํในภาวะยากล าบากได๎รับการดูแลชํวยเหลือตามสภาพปัญหาความเป็น
จริงของนักเรียนและสามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   3. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองสามารถลด
ความเสี่ยงจากการเฝูาระวังได๎ 
   4. ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา มีความพึงพอใจไมํต่ ากวําระดับมาก 
 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ติดตามเยี่ยมบ๎านนักเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
วิธีด าเนินการ 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
-จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 
-ก าหนดปฏิทินการออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
-ออกติดตามเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2565 
- มกราคม 2566 

นางนงนุช  
หงวนสูงเนิน 
 

2 กิจกรรมที่  2  การออกตรวจติดตามสํงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2566 
วิธีด าเนินการ   
- ประชุมวางแผนออกตรวจติดตามเฝูาระวังในพื้นท่ีเสี่ยง 
- แตํงตั้ งพนักงานเจ๎าหน๎าที่สํ งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 

กุมภาพันธ๑ – 
กันยายน 
2566 

 

นางนงนุช  
หงวนสูงเนิน 
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ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 

 - พนักงานเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมความประพฤตินักเรียนฯ 
ออกตรวจติดตาม เฝูาระวังนักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่
เสี่ยง รํวมกับภาคีเครือขําย  เนื่องในวันวาเลนไทน๑  
วันลอยกระทง วันเปิดภาคเรียน 

  

3  กิจกรรมที่ 3  การอบรมถํายทอดการชํวยเหลือและ
คุ๎มครองนักเรียน โดยใช๎ CARE Model  
วิธีด าเนินการ 
-ประชุมวางแผนจัดท า เสนอขออนุมัติโครงการ 
-แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-อบรมตามโครงการ 
-สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

มกราคม - มีนาคม 
2566 

นายธีรภัทร  
วิชยพงศ๑ 

 

5.  พ้ืนที่เปูาหมาย     โรงเรียนในสังกัด  ในพื้นที่  อ าเภอสูงเนิน  อ าเภอสีคิ้ว  อ าเภอปากชํอง   
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                :M4 – M5   
 

6. งบประมาณ       35,200 บาท (สามหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   
 

 
ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 

 
งบประมาณ

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด 
คําตอบ  
แทน 

คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสทีใช๎ 
งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1 ติดตามเยี่ยมบ๎านนักเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  จ านวน 12 หลัง 
- คําวัสดุ (12 หลัง x 2,000บาท) 

24,000    
 
 

24,000 

 
 
    2 

 รวม 24,000   24,000  
2 กิจกรรที่ 2 ตรวจติดตามสํงเสริมความประพฤติ

นักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2566 
-คําพาหนะการออกตรวจติดตาม (10 คน x 
400บาท) โดยเฉลี่ย  ระยะทางจาก Google 
Map 

4,000   
 

4,000 

  
3-4 

 รวม 4,000  4,000   
3 กิจกรรมที่ 3  การอบรมถํายทอดการชํวยเหลือ

และค๎ุมครองนักเรียน(ครูนักจิตวิทยา) โดยใช๎ 
CARE Model   จ านวน  180 คน วิทยากร
และคณะกรรมการจ านวน 15คน รวม 195 คน 
1.คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน  15 คนๆ
ละ 30 บาทจ านวน 2 มื้อ (15x30x2) 

7,200  
 
 

 
 

 
 
 
 

900 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 

 
งบประมาณ

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด 
คําตอบ  
แทน 

คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสทีใช๎ 
งบประมาณ 

 2.คําอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน ๆละ 80 
บาท(15x80x1) 
3.คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน ๆ ละ 3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (2x600x3) 
4. คําพาหนะวิทยากรและคณะกรรมการ ICT
จ านวน 5 คน คนละ 300 บาท (5x300) 
ระยะทางโดยเฉลี่ยจาก Google Map 

  
 

3,600 

1,200 
 
 
 

1,500 

  

 รวม 7,200 3,600 3,600   

 รวมทั้งสิ้น 35,200 3,600 7,600 24,000  

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 
   1  ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา และ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานของสถานศึกษาในสังกัดขาดความตระหนัก ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบ
การดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองเด็กนักเรียน  
  2. การประสานงานในการท างานและความรํวมมือระหวํางผู๎ปกครอง โรงเรียน  
สหวิชาชีพ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไมํได๎รับความรํวมมือเทําที่ควร 
  3  นักเรียนขาดทักษะชีวิตและยังมีพฤติกรรมเสี่ยง 
  4. ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาสํวนใหญํเป็นบุคลากรในสถานศึกษาท่ีทางโรงเรียน
มอบหมายให๎ปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําว สํงผลให๎แตํละบุคคลมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการดูแลชํวยเหลือ
และค๎ุมครองนักเรียนแตกตํางกัน ตามประสบการณ๑และวิสัยทัศน๑ของแตํละบุคคล สํงผลให๎การปฏิบัติงาน
ไมํเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยขาดการบูรณาการเข๎ากับภารกิจของทางสถานศึกษา 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1.  สร๎างความตระหนัก ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจให๎ผู๎บริหาร ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครู
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาให๎รู๎บทบาทหน๎าที่และแนวทางในการปฏิบัติงานการระบบดูแลชํวยเหลือ
และค๎ุมครองนักเรียน 
  2.  สร๎างภาคีเครือขํายสหวิชาชีพให๎มีความเข๎มแข็งโดยการประสานงานทุกระดับ 
  3.  สํงเสริมสนับสนุน พัฒนาให๎ความรู๎ความเข๎าใจ เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและทักษะชีวิต
ให๎กับนักเรียน 
   4. นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร๎างนวัตกรรมเพ่ือให๎
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีการชํวยเหลือคุ๎มครองนักเรียนอยํางเป็นระบบและมีรูปแบบในการ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสํงผลให๎นักเรียนที่ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองอยํางมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํสังคมอยํางยั่งยืน 
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8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
      1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 180 โรงเรียน มีความตระหนักรู๎
และมีความเข๎าใจในด าเนินงานการขับเคลื่อนระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
      2.  นักเรียนที่อยูํ ในภาวะยากล าบากและต๎องการความ
ชํวยเหลือเป็นพิเศษได๎รับการเยี่ยมบ๎านเพ่ือดูแลชํวยเหลือให๎มีความ
เป็นอยูํที่ดีข้ึน จ านวน 12 หลัง  (กลุํมโรงเรียนละ 1 หลัง) 
     3. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและ
คุ๎มครอง 
     4. ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มี
ทักษะ  ความรู๎  ความเข๎าใจ ในการชํวยเหลือ คุ๎มครองนักเรียนโดย
ใช๎ CARE  Model  และ  มีแนวทางด าเนินงานเป็นระบบ รูปแบบ
เดียวกัน 

 
แบบประเมิน 

 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

 
ร๎อยละ 100 

 
 

ร๎อยละ 100 
 
 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
     1.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 มีความรู๎ ความเข๎าใจสามารถบริหารจัดการและ
ด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ 
     2. นักเรียนได๎รับการดูแลอยํางใกล๎ชิดและสามารถแก๎ไขปัญหา
ให๎แกํนักเรียนที่มีปัญหาได๎อยํางรวดเร็ว และทันการณ๑ 
    3. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและ
คุ๎มครองสามารถลดความเสี่ยงจากการเฝูาระวังได๎สูํความยั่งยืน 
    4. ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา มีความพึงพอใจไมํต่ ากวํา
ระดับมาก 

 
แบบประเมิน 

 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
ร๎อยละ 100 

 
 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 100 
 

ระดับมาก 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1 .โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎
พัฒนาตนเองในการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนและคุ๎มนักเรียนให๎มี
ความปลอดภัย 

2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได๎รับการดูแลชํวยเหลือให๎
ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ อยํางทั่วถึงและรวดเร็วทันเหตุการณ๑ 

3. ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีทักษะ  ความรู๎ ความเข๎าใจ ในการชํวยเหลือ
คุ๎มครองนักเรียน  โดยใช๎ CARE  Model  และมีการด าเนินการอยํางเป็นระบบและมี รูปแบบเดียวกัน 
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โครงการ        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกมิติ                                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ด๎านการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  ของสังคมประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ๑ที่ 1  สํงเสริมการจัด 
  การศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 5 ยกระดับด๎านความม่ันคงปลอดภัย 
 ในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การจัดการศึกษา 
 เพ่ือสร๎างความม่ันคงของสังคมโคราชและประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 กลยุทธ๑ ที่ 1 
 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   
จุดเน้น  ที่  1.  นักเรียน    1.1  มีความปลอดภัยทุกมิติ 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ที่มีประสิทธิภาพ    ตัวบํงชี้ที่ 1  การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางแวว ขาลฉนวน และ นายธีรภทัร  วิชยพงศ๑ 
โทรศัพท์                   061-9154914       E-Mail   pangyawaew@gmail.com  
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤศจิกายน 2565 – กันยายน  2566 
งบประมาณ               54,800 บาท 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง  / ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                 : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ความมั่นคง 
(1)  เป้าหมาย บ๎านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(2)  ประเด็น  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(หลัก)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (1) ความม่ันคง   
(1)  เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประชาชนอยูํดีกินดีและมีความสุขดีขึ้น  
(2)  แผนย่อยของแผนแม่บท การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย๑สินเพิ่มข้ึน 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chains)  ของเป้าหมายแผนย่อย 
  

(หลกั)   ชื่อองค์ประกอบ : V01 การมีสํวนรํวมปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ชื่อปัจจัย : F0101  จิตส านึก  การรับรู๎  ความรู๎/ทักษะความเข๎าใจการศึกษา   
 

mailto:pangyawaew@gmail.com
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ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ   (X)                                                   :M2-M3 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร๑ชาติ ด๎านที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
มีวัตถุประสงค๑หลักในการเสริมสร๎างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกชํวงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตําง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ 
และภัยจากไซเบอร๑เป็นต๎น นโยบาย Quick Win 7 วาระเรํงดํวน ข๎อที่ 1 ความปลอดภัยของผู๎เรียน 
กระทรวงศึกษาธิการมองเห็นภัยที่เกิดแกํนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นซ้ าและสํงผล
กระทบตํอสภาพรํางกายและจิตใจในหลายปีที่ผํานมา เชํน ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการ 
กลั่นแกล๎งรังแก ภัยจากยาเสพติด รวมถึงภัยที่เกิดจากโรคอุบัติใหมํ ได๎แกํ การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เป็นผลให๎เป็นอุปสรรคตํอการเรียนรู๎และสวัสดิภาพชีวิตของนักเรียน  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา   

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงมั่นในการพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให๎เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหมํ วิถีคุณภาพ” มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษา 
สํงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 โดยมุํงเน๎นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎แกํผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมี 
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและอุบัติซ้ าสํงเสริมความปลอดภัยสร๎างความม่ันใจให๎สังคม 
เพ่ือคุม๎ครองความปลอดภัยแกํนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการ
ปูองกัน ดูแลชํวยเหลือ หรือเยียวยา และแก๎ไขปัญหามีความเป็นเอกภาพ มีข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
สามารถแก๎ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได๎อยํางยั่งยืนด๎วยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป 
ได๎แกํ ปูองกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให๎เกิดความปลอดภัยให๎มากที่สุด และไมํให๎เกิดเหตุการณ๑นั้นซ้ าอีก 
เพ่ือสร๎างความมั่นใจ และความเชื่อม่ันให๎แกํนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป ในการที่จะได๎เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยอยํางมั่นคงและยั่งยืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ดูแล 
สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา   
จึงได๎จัดท าโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ประจ าปี 
2566  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 4 
   2.  เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ส าหรับครู  
  3.  เพ่ือให๎ผู๎บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีความรู๎ ความเข๎าใจในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม๎  
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                    4.  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู๎เรียนทุกคน พร๎อมเสริมสร๎างระบบ
และกลไกในการดูแลความปลอดภัยอยํางเข๎มข๎น ให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัย
ตําง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ           

         5.  เพ่ือให๎นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ     

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4  จ านวน  180  คน  มีความรู๎ความเข๎าใจแนวทางในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข    
   2. ผู๎บริหารสถานศึกษา (วิทยากร ครู ข)  ทุกคน ที่ผํานการอบรมสามารถเป็นผู๎
ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
       3. ผู๎บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวน 70 คน มีความรู๎ความเข๎าใจแนวทางในการใช๎อุปกรณ๑ดับเพลิง 
และการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม๎ 
   4.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
จ านวน 180 โรงเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล๎อมในการท างานให๎เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4 มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
        2. ผู๎บริหารสถานศึกษา (วิทยากรครู ข) ที่ผํานการอบรมสามารถเป็นผู๎ประเมินผลงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   3. ผู๎บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม๎ 
            4. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
ได๎พัฒนาตนเองในการด าเนินงานสูํสถานศึกษาปลอดภัยต๎นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข       วิธีด าเนินการ 
1.  ประชุมวางแผนจัดท าโครงการและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
2.  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
4.  ออกประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
5.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน2565- 
มีนาคม  2566 

นางนงนุช  
หงวนสูงเนิน 
นายธีรภัทร  
วิชยพงศ๑ 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
อพยพหนีไฟ    วิธีด าเนินการ    ภาคเช๎าภาคทฤษฎี
จ านวน 3 ชั่วโมง ความรู๎เกี่ยวกับ 
1.  องค๑ประกอบของไฟ 
2.  ไฟแตํละประเภท 
3.  ทฤษฎีการเกิดไฟ 
4.  จิตวิทยาเหตุการณ๑เกิดเหตุเพลิงไหม๎ 
5.  การใช๎เส๎นทางอพยพ 
-ภาคบําย ภาคปฏิบัติ จ านวน 3 ชั่วโมง 
1. การใช๎ถังดับเพลิงในการดับ น้ ามัน-แก๏ส 
2. การอพยพหนีไฟ 

เมษายน – 
พฤษภาคม 
2566 

นางแวว ขาลฉนวน 
และคณะ 

    

3 กิจกรรมที่ 3  ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย 
เพ่ือรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยต๎นแบบ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี 2566   วิธีด าเนินการ 
-ประชุมชี้แจงเกณฑ๑การประเมินคัดเลือก 
-แจ๎งประชาสัมพันธ๑ให๎โรงเรียนสมัครเข๎ารับการ
ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย 
-แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก 
-ออกประเมินคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย 
-ประกาศผลการคัดเลือก 
-มอบเกียรติบัตร และโลํรางวัล 

เมษายน-มิถุนายน 
2566 

นางแวว ขาลฉนวน 
และคณะ 
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5. พื้นที่เป้าหมาย    
        โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  จ านวน 
180 โรงเรียน 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                :M4 – M5   
 

6. งบประมาณ        54,800 บาท (ห้าหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

 
ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด 
คําตอบ  
แทน 

คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎ 
งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข ให๎กับผู๎บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน 180 คน ผํานโปรแกรม 
Zoom Meeting และประชุมชี้แจงแนวทาง  
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ส าหรับวิทยากร ครู ข 
จ านวน   50 คน  
1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มผู๎เข๎ารํวมประชุม
จ านวน 50 คน (50x30x2) 
2. คําอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน (50x80x1) 
3. คําตอบแทนวิทยากรจ านวน 3คน (3x600x2) 
5. คําพาหนะคณะกรรมการออกประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว จ านวน 15 คน ๆ ละ 
800 บาท (15 x 800)  โดยเฉลี่ย ระยะทางจาก 
Google Map 

22,600 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

4,000 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1-2 

 รวม 22,600 3,600 19,000   
2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการอพยพ

หนีไฟ 
-ผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 72 คน /วิทยากร 3 
คน รวม 75 คน 
1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 75 คน ๆ 
ละ 30 บาท  จ านวน 2 มื้อ (75x30x2)  
2. คําอาหารกลางวัน จ านวน 75 คนๆ ละ 80 
บาท(75x80x1)  
3.คําตอบแทนวิทยากร 3 คน  (3x600x2)     
4. คําจัดท าปูายจุดรวมพล 
5. คําวัสดุ 

18,600  
 
 
 
 
 
 
 
3,600 
 

 
 
 
 
4,500 
 
6,000 
 
 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,500 

 
 
 
 
 
3 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คําตอบ  
แทน 

คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ 

 รวม 18,600 3,600 12,500 2,500  

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินคัดเลือกสถานศึกษา
ปลอดภัย เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
ต๎นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 
2566 
1. ประชุมคณะกรรมการ/เจ๎าหน๎าที่ 
   - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 20  
คน ๆ ละ 30 บาท จ านวน 1 มื้อ   (20x30x1)                                        
2. คณะกรรมการออกประเมินคัดเลือก
สถานศึกษาปลอดภัยต๎นแบบ 
    2.1  คําพาหนะคณะกรรมการประเมิน
คัดเลือก จ านวน 15 คน ๆ ละ 800 บาท 
(15 x 800)  โดยเฉลี่ย ระยะทางจาก Google 
Map 
    2.2  คําจ๎างเหมาจัดท าเกียรติบัตร 

13,600   
 
 
 
 

600 
 
 
 
12,000 
 
 
 
 1,000 

  
 
 
 
 

3 
 
 
 
3 

 รวม 13,600  13,600   
 รวมทั้งสิ้น 54,800 7,200 45,100 2,500  

 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 
   1  ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู  ขาดความตระหนัก ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบ 
การดูแลชํวยเหลือและด าเนินการงานความปลอดภัยสถานศึกษา ในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนจากภัย 
ทุกรูปแบบ 
  2.  การประสานงานในการท างานและความรํวมมือระหวํางผู๎ปกครอง โรงเรียน  
สหวิชาชีพ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไมํได๎รับความรํวมมือเทําที่ควร 
  3  นักเรียนขาดทักษะชีวิต 
     แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1.  สร๎างความตระหนัก ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจให๎ผู๎บริหาร ครู ให๎รู๎บทบาทหน๎าที่ 
และแนวทางในการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อให๎นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหม๎ีความปลอดภัย 
  2.  สร๎างภาคีเครือขํายสหวิชาชีพให๎มีความเข๎มแข็งโดยการประสานงานความรํวมมือ 
กับหนํวยงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือเสริมสร๎างความปลอดภัยของผู๎เรียนทุกระดับ 
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  3.  สํงเสริมสนับสนุน พัฒนาให๎ความรู๎ความเข๎าใจ เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและทักษะชีวิต
ให๎กับนักเรียนในการปูองกันและปรับตัว 
 

8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    1. ผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวน 180 คน มีความรู๎ความ
เข๎าใจแนวทางในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข    
  2. ผู๎บริหารสถานศึกษา (วิทยากร ครู ข)  ทุกคน ที่ผํานการ
อบรมสามารถเป็นผู๎ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
  3. ผู๎บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวน 70 คน 
มีความรู๎ความเข๎าใจแนวทางในการใช๎อุปกรณ๑ดับเพลิง และการ
อพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม๎ 
  4.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ านวน 180 โรงเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ในการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล๎อมในการท างานให๎เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมิน 
 
 

 
ร๎อยละ 100 
 
 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
 
ร๎อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการ
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
2. ผู๎บริหารสถานศึกษา (วิทยากรครู ข) ที่ผํานการอบรมสามารถ
เป็นผู๎ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
3. ผู๎บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีความปลอดภัย
เมื่อเกิดเหตเุพลิงไหม๎ 
4. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  ได๎พัฒนาตนเองในการด าเนินงาน 
สูํสถานศึกษาปลอดภัยต๎นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
อยํางยั่งยืน 

 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 

 
ร๎อยละ 100 
 
 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
ร๎อยละ 100 

 



91 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได๎รับความคุ๎มครองดูแลให๎มีความปลอดภัย 
3. สถานศึกษามีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมํและโรค

อุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหมํ (New Normal) 
4. สถานศึกษามีเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎องเพ่ือความปลอดภัยของ

ผู๎เรียน 
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โครงการ   สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด๎าน การศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่ 4  การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ 
  ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   
  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ 
  คนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 2 เพ่ิมโอกาส 
  และความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน   
จุดเน้น  ที่  1  นักเรียน  1.5  มีทักษะ ศิลปะ ดนตรี  กีฬา อาชีพ  และทักษะชีวิต 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
       ตัวบํงชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน  
  ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางสาวนวรัตน๑  รัตนศรีวอ 
โทรศัพท์                                087-8723-466  E-mail   :   baby080422@hotmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน                 ธันวาคม  2565 – กันยายน  2566 
งบประมาณ                           50,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
(1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพพร๎อมส าหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
(2)  ประเด็น  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11)*การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุล  

ทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู๎มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแตํชํวงวัยเรียนและวัยรุํน  
(3) เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1) วัยเรียน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ๎วน  

รู๎จักคิด วิเคราะห๑ รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิต 
 



93 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 
 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V03  รูปแบบการเรียนรู๎ 
   ชื่อปัจจัย : F0305   การเปิดโลกอาชีพให๎กับเด็กและเยาวชน  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                    : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะยาว  ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2551 – 2565 ) และ นโยบายด๎านการศึกษา
ของรัฐบาลมีเปูาหมายส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให๎สามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพ  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของการศึกษาในการสร๎างความรู๎และนวัตกรรม  เพื่อเพ่ิมขีดความสามรถ
ในการแขํงขันของประเทศ  ตลอดจนยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาไปสูํการเป็นศูนย๑กลาง
ทางการศึกษาวิจัยพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ. 2552-2561 ) ซึ่งเน๎นเปูาหมายส าคัญ 3 
ประเด็น คือ (1)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ของ
คนไทย (3) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคมในการจัดการศึกษา และได๎ก าหนดกรอบ 
แนวทางการปฏิรูป โดยปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ  ซึ่งมีประเด็นส าคัญของระบบ
การศึกษาและเรียนรู๎ที่ต๎องการปฏิรูปอยํางเรํงดํวน 4 ประการหลัก คือ (1) พัฒนาคุณภาพคนยุคใหมํ (2) 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมํ (3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ยุคใหมํ (4) พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหมํและในการพัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จะต๎องพัฒนาทั้งผู๎บริหาร
สถานศึกษาและคุณภาพครูผู๎สอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎ทันสมัย  
ทันเหตุการณ๑ตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตลอดจน เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการให๎กับ
สถานศึกษา การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนจุดเน๎นสูํการปฏิบัติ จึงมีความส าคัญ
อยํางยิ่งตํอการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ  ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนด
ยุทธศาสตร๑ปฏิรูปการศึกษาโดยมียุทธศาสตร๑  ดังนี้  1.ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎  2.ด๎านการ
ผลิตและพัฒนาครู  3.ด๎านการทดสอบ ประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
4.ด๎านผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ  5.ด๎าน  ICT  
เพ่ือการศึกษา  6.ด๎านการบริหารจัดการ  โดยก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษา  และการ
สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและสํงเสริมกรบริหารและการจัด
การศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค๑กรชุมชน  องค๑กรเอชน  องค๑กรวิชาชีพ  สถาบัน  ศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด  ศูนย๑  ดังนั้นกลุํมโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  จึงได๎จัดท าโครงการรวมพลคนพันธุ๑โอ  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด๎านการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎ด๎านอาชีพเพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได๎มีเวทีในการแสดงออก
ทางด๎านทักษะวิชาการ และอาชีพ   
     2.2 เพ่ือพัฒนางานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให๎มีความรู๎  
ประสบการณ๑สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
            3.1  นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 56 
โรงเรียน ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านวิชาการ  และการอาชีพ 
 เชิงคุณภาพ 

3.2  นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            3.3  นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความรู๎  ประสบการณ๑ด๎านอาชีพ  
สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน กรกฎาคม  2566 นางสาวนวรัตน๑   

รัตนศรีวอ 2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

มีนาคม - สิงหาคม  
2566 

3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-จัดกิจกรรมรวมพลคนพันธุ๑โอเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวํางนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  
จ านวน  56  โรงเรียน 

 
สิงหาคม 2566 

 
 

4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2566 
 
5.  พื้นที่เป้าหมาย      
     จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 3 อ าเภอ ประกอบด๎วย  อ าเภอปากชํอง อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ         งบประมาณ  50,000  บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  จ านวน 56 โรงเรียนและ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 70 คนๆละ 30 บาท1ม้ือ
(70x30x1)   

 
 
 

2,100 
 

 
 
 
 

 
 
 

2,100 

 
 
 

 

 
 
 
3 

รวม 2,100  2,100   
กิจกรรมที่  2 กิจกรรมรวมพลคนพันธุ์โอ   
จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ และ
ด้านอาชีพ   
2.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 100 คนๆละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน (100x30x2) 
2.2 คําอาหารกลางวัน คณะกรรมการด าเนินงาน
และแขกท่ีเข๎ารํวมงาน 100 คนๆละ 80 บาท 
เป็นเงิน (100x80) 
2.3 คําจ๎างเหมาเต็นท๑เพ่ือเป็นสถานที่จัดงาน 
จ านวน  20 หลังๆละ 900  บาท (20x900) 
2.4  คําปูายประชาสัมพันธ๑งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาด 3 × 12 
เมตร รวม 36 ตรม. ตารางเมตรละ 100 บาท 
(36x100) 
2.5  คําวัสดุ อุปกรณ๑ ในการด าเนินงาน 

 
 
 

6,000 
 
 

8,000 
 
 

18,000 
 

3,600 
 
 
 

12,300 

  
 
 

6,000 
 
 

8,000 
 
 

18,000 
 

3,600 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,300 

4 
 

รวม 47,900  35,600 12,300  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000  37,700 12,300  

 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     การแพรํระบาดของโรคโควิด19 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    การจัดงานสลับวันในการเข๎ารํวมจัดนิทรรศการ 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่จ านวน 
56 โรงเรียน  ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านวิชาการและการอาชีพ 

 
-  ก ากับติดตาม/ 
การด าเนินงาน 

 
รอ๎ยละ  100 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีความรู๎  ประสบการณ๑ด๎านอาชีพ  สามารถน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
- ก ากับติดตาม/ 
การด าเนินงาน 
 

 
ร๎อยละ  100 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาและมีเวทีในการแสดงออก 

ทางด๎านทักษะวิชาการ และอาชีพ   
9.2 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความรู๎  ประสบการณ๑  ด๎านอาชีพ 

สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู๎ด าเนินการคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป 
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑     
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ   ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่ 4  การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ 
  ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค 
       ทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   
 และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 4  การสร๎างโอกาส  

ความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 2  เพ่ิมโอกาส 

และความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
จุดเน้น      ที่  2.  ครู   2.1  ครูดี สอนดี  ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
 ตัวบํงชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน  
        ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวาสนา  มณีนวกุล   
โทรศัพท์                   0973530542  E-mail   :   ss.nma4@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน    เมษายน – สิงหาคม  2566 
งบประมาณ               59,200  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (4)  การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) เปูาหมาย  สร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
(2)  ประเด็น   การลดความเหลื่อมล้ า  สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 17 )*  ความเสมอภาคและหลักประกัน 
          ทางสังคม 
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยได๎รับการคุ๎มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  มาตรการแบบเจาะจงกลุํมเปูาหมายเพื่อแก๎ปัญหาเฉพาะกลุํม 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  มีระบบและกลไกในการให๎ความชํวยเหลือกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการ 

      ความชํวยเหลือเป็นพิเศษได๎ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 
 

 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V03  การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
   ชื่อปัจจัย : F0301   ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                      : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 10  ระบุวํา   
การจัดการศึกษา ต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 
12 ปี ที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จํายการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพรํองทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ๑ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู๎ หรือมีรํางกายพิการ 
หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมํสามารถพ่ึงตนเองได๎ หรือไมํมีผู๎ดูแล หรือด๎อยโอกาส ต๎องจัดให๎บุคคล
ดังกลําวมีสิทธิและโอกาสได๎รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง  
ให๎จัดตั้งแตํแรกเกิด หรือพบความพิการโดยไมํเสียคําใช๎จําย และให๎บุคคลดังกลําวมีสิทธิได๎รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต๎องจัดด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม 
โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ซึ่งสอดคล๎องกับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 วาํด๎วยสิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 และ  มาตรา 8 ก าหนดให๎ 
คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา และให๎สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให๎สอดคล๎อง 
กับความต๎องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ รวมถึงการให๎บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพ 
การด ารงชีวิต การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น  การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใดทางการศึกษา 
ที่คนพิการ สามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน๑ได๎ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 4  พิจารณาเห็นถึงความต๎องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าถึง
การศึกษาตามสิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ประกอบกับปัจจุบันนี้มีนักเรียนที่มีปัญหา
ด๎านความพิการ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการศึกษาพิเศษ

ส าหรับนักเรียนพิการทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม และตามหลักสูตร “ผู๎ด าเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา” ได๎ถูกต๎องตามกฎหมาย 

2.2  ครูสามารถด าเนินงานการคัดกรองเด็กพิการ (นักเรียนเรียนรวม) ตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ทางการศึกษาพิเศษได๎ 

2.3  เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ สามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได๎
ถูกต๎องและครบถ๎วนทุกองค๑ประกอบสํงผลให๎สามารถชํวยเหลือเด็กพิการได๎อยํางเต็มที่ 

2.4  เพ่ือสร๎างเสริมความเข๎มแข็งงานการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาพิเศษอยํางมีคุณภาพ
และยั่งยืน ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
          1)  นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาส และความเสมอภาค ในการเข๎ารับ

การศึกษารํวมกับเด็กท่ัวไป และได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
    2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการ

จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
       1)  นักเรียนพิการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทําเทียมกันในการได๎รับการ

พัฒนาการเรียนรู๎อยํางเต็มศ  กยภาพเป็นรายบุคคลได๎รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข๎าถึง
การศึกษา มีทักษะในการด ารงชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได๎ 

    2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคัดกรองนักเรียนพิการทางการเรียนรู๎ได๎
ถูกต๎อง และสามารถพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแตํละประเภทความพิการได๎อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.1  อบรมเชิงปฏิบัติการผู๎ด าเนินการคัดกรองเด็ก
พิการเรียนรํวม  

 
เม.ย. – ก.ค.  

2566 

 
นางวาสนา  มณีนวกุล 

 
5.  พื้นที่เป้าหมาย     
            โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4  จ านวน 180  
โรงเรียน 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ             งบประมาณ  59,200   บาท 
 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1 อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรอง
เด็กพิการเรียนรํวม เปูาหมายโรงเรียน 180 โรงๆ
ละ 1 คน ผู๎เกี่ยวข๎อง 10 คน รวมทั้งสิ้น 190 คน 
ระยะเวลา จ านวน 2 วัน รายละเอียดคําใช๎จําย 
ดังนี้ 
   - คําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม 
     (190 คน x 30 บาท x 4 มื้อ) 
   - คําอาหารกลางวัน  
     (190 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 
   - คําวิทยากรภายนอก 2 วันๆ ละ 5 ชม.ๆ ละ 
600 บาท (1คน x5 ชม. x600บาท x2วัน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 
 

22,800 
 

30,400 

  
 
 
 
 
 

2 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 59,200 6,000 53,200   
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

- การจัดอบรมที่ต๎องน าครูออกจากโรงเรียน ท าให๎ครูต๎องละทิ้งห๎องเรียน ท าให๎การจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนได๎ไมํดีเทําที่ควร 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 -  การจัดอบรมควรจัดในวันหยุดราชการ หรือชํวงปิดภาคเรียน 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
   1. ร๎อยละ  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข๎ารับการอบรมได๎รับความรู๎ เรื่องการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา และเทคนิควิธีการพัฒนานักเรียนเรียนรวม ในการจัด
การศึกษาให๎แกํเด็กท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพสอดคล๎องตามศักยภาพของแตํละบุคคล 
    2. โรงเรียนมีแนวทางการสํงเสริม และสร๎างความพร๎อมในการ
พัฒนาการเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลได๎รับบริการ สื่อ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข๎าถึงการศึกษา มีทักษะในการ
ด ารงชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได๎ 

   แบบสังเกต 
   แบบสอบถาม 
 
 
 
   แบบสังเกต 
 
 

ร๎อยละ 100 
 
 
 
 

ร๎อยละ 100 

เชิงคุณภาพ   
     1. ร๎อยละ  ของครูที่เข๎ารับการอบรมสามารถด าเนินการคัด
กรองเด็กพิการเรียนรํวมได๎ 
     2.  ร๎อยละ  ของนักเรียนพิการเรียนรํวม ที่มีความต๎องการ
จ าเป็นพิเศษได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตํละบุคคล 

   สังเกต 
 
   ตรวจผลงาน 

ร๎อยละ 100 
 

ร๎อยละ 100 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         9.1  นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาส และความเสมอภาค
ในการเข๎ารับการศึกษารํวมกับเด็กท่ัวไป และได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล และได๎รับ
การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต และสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
         9.2  นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎  มีนวัตกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ๑ในการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ และได๎รับความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอยํางเหมาะสม สอดคล๎องตาม
ความต๎องการจ าเป็นของแตํละบุคคลที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
         9.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะด๎านการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
         9.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถรับรองการคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนรํวมเบื้องต๎น
ได๎ 
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โครงการ  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
             และระดับชาติ  ครั้งที่ 70 ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด๎าน การศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่   3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย 
  และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3 เสริมสร๎างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง  

และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน 

ทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่  3 ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  
จุดเน้น     ที่  1  นักเรียน  1.5  มีทักษะ ศิลปะ ดนตรี  กีฬา อาชีพ  และทักษะชีวิต 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   

ตัวบํงชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทําเทียมกัน  
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวนวรัตน๑  รัตนศรีวอ 
โทรศัพท์              087-8723-466  E-mail   :   baby080422@hotmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน                  พฤศจิกายน   2565 
งบประมาณ                             450,000       บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 

(2) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพพร๎อมส าหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
(2)  ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต  

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11)*การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(4) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุล  

ทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู๎มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21  
รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแตํชํวงวัยเรียนและวัยรุํน  
(6) เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1) วัยเรียน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ๎วน  รู๎จัก

คิด วิเคราะห๑ รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
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 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบการเรียนรู๎ 
   ชื่อปัจจัย : F0305  การเปิดโลกอาชีพให๎กับเด็กและเยาวชน 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                      : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะยาว  ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2551 – 2565 ) และ นโยบายด๎านการศึกษา
ของรัฐบาลมีเปูาหมายส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให๎สามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพ  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของการศึกษาในการสร๎างความรู๎และนวัตกรรม  เพื่อเพ่ิมขีดความสามรถ
ในการแขํงขันของประเทศ  ตลอดจนยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาไปสูํการเป็นศูนย๑กลาง
ทางการศึกษาวิจัยพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ. 2552-2561 ) ซึ่งเน๎นเปูาหมายส าคัญ 3 
ประเด็น คือ (1)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ของ
คนไทย (3) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคมในการจัดการศึกษา และได๎ก าหนดกรอบ 
แนวทางการปฏิรูป โดยปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ  ซึ่งมีประเด็นส าคัญของระบบ
การศึกษาและเรียนรู๎ที่ต๎องการปฏิรูปอยํางเรํงดํวน 4 ประการหลัก คือ (1) พัฒนาคุณภาพคนยุคใหมํ (2) 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมํ (3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ยุคใหมํ (4) พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหมํและในการพัฒนาการศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จะต๎องพัฒนาทั้งผู๎บริหาร
สถานศึกษาและคุณภาพครูผู๎สอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎ทันสมัย  
ทันเหตุการณ๑ตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตลอดจน เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งทางวิชาการให๎กับ
สถานศึกษา การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนจุดเน๎นสูํการปฏิบัติ จึงมีความส าคัญ
อยํางยิ่งตํอการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ  ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนด
ยุทธศาสตร๑ปฏิรูปการศึกษาโดยมียุทธศาสตร๑  ดังนี้  1.ด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎  2.ด๎านการ
ผลิตและพัฒนาครู  3.ด๎านการทดสอบ ประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
4.ด๎านผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ  5.ด๎าน  ICT  
เพ่ือการศึกษา  6.ด๎านการบริหารจัดการ  โดยก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษา  และการ
สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและสํงเสริมกรบริหารและการ 
จัดการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค๑กรชุมชน  องค๑กรเอชน  องค๑กรวิชาชีพ  สถาบัน  ศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด  ศูนย๑  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เพ่ือให๎ครู 
และนักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ วิชาชีพ   ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณคําเกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยตลอดจนสํงเสริม
สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถ ในการพัฒนางานในหน๎าที่สูํความ
เป็นมืออาชีพ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจึงเป็นการเปิดเวทีให๎นักเรียน ได๎แสดงออกตาม
ความสามารถของตนเองอยํางอิสระและสร๎างสรรค๑ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ รวมทั้งการใช๎กิจกรรม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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เป็นสื่อเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค๑และสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันภัยจากยาเสพติด และเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข๎าประกวดแขํงขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ตํอไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านวิชาการ และด๎านทักษะอาชีพ  
      2.2  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีเวทีในการแสดงออกทางด๎านทักษะวิชาการ และด๎าน
ทักษะอาชีพ   
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
            3.1  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
จ านวน 179 โรงเรียน ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านวิชาการ  และด๎านทักษะอาชีพ 
 เชิงคุณภาพ 
            3.2  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   
มีศักยภาพด๎านวิชาการ  และด๎านทักษะอาชีพ 
            3.3  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   
มีความรู๎  มีประสบการณ๑ด๎านทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาครั้งที่ 70  ประจ าปีการศึกษา 2565 
(1) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
(2) ประชาสัมพันธ๑การจัดกิจกรรม/เตรียมความ
พร๎อมท าเอกสารและเตรียมวัสดุประกอบการ
ด าเนินงาน / ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง 
(3) ประชุมกรรมการตัดสินและเจ๎าหน๎าที่ฝุายตํางๆ 
กิจกรรมที่  1   
1.  จัดการประกวดแขํงขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.  สรุปผลและรายงานผลไปในระดับภาคฯ 
กิจกรรมที่  2 
1.  จัดการประกวดระดับภาคฯ 

 
 

ต.ค. 65 
ต.ค. - พ.ย. 65 

         
 

พ.ย. 65        
  28 – 30 พ.ย. 65 

30,31 มค – 1 กพ 66 
      4 ก.พ.  66 

นางสาวนวรัตน๑  
รัตนศรีวอ 

 
5.  พื้นที่เป้าหมาย      
     จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 3 อ าเภอ ประกอบด๎วย  อ าเภอปากชํอง อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                               : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ             งบประมาณ  450,000  บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1    การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
(1) ประชุมคณะกรรมการประมวลผล ICT 
 - คําอาหารกลางวัน (30คนx80x2วัน) 
 - อาหารวํางเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 30 บาท  
จ านวน 4 มื้อ  จ านวน 2 วัน (30x30x4) 

 
 

4,800 
 

3,600 
 

  
 

4,800 
 

3,600 
 

  
1 

 

(2)  ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแขํงขัน
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 490 คนๆละ 30 
บาท (490x30) 

14,700 
 
 

 14,700 
 

 

  

(3) คําจ๎างถํายเอกสารเกณฑ๑การแขํงขัน และ
ข๎อสอบ 

9,000  9,000   

(4)  คําจ๎างท าปูายประชาสัมพันธ๑งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขนาด 3 × 12 เมตร รวม 36 ตรม. ตารางเมตร
ละ 100 บาท (36 x 100) 

3,600 
 
 
 

 3,600 
 
 
 

 1 

(5) คําปูายติดแตํละกิจกรรมการแขํงขัน  
ขนาด 1.5 × 2 เมตร ตารางเมตรละ 100 บาท   
จ านวน 15 ปูาย  (1.5x2x100x15) 

4,500  4,500   

(6)  คําจ๎างเหมาเต็นท๑เพ่ือเป็นสถานที่จัด
ประกวดแขํงขัน จ านวน 37หลังๆละ1,200 บาท 
(37 x 1,200) 

44,400  44,400  1 

(7) คําจ๎างเหมาเครื่องเสียงเพ่ือใช๎ในการประกวด
แขํงขันจ านวน  10  ชุดๆละ 3,500  บาท 
(10 x 3,500) 

35,000 
 
 

 35,000 
 

 

 1 

(8)  คําจ๎างเหมาเวที ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร จ านวน 5  ชุดๆละ 4,000 บาท 
(5 x 4,000) 

20,000   
20,000 

  

(9)  คําอาหารกลางวันกรรมการตัดสินและ
คณะท างานฝุายตํางๆในวันประกวดแขํงขัน 
จ านวน 570 คนๆละ 80 บาท (570x80) 

45,600 
 
 

 45,600 
 
 

 1 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

(10) คําอาหารวํางและเครื่องดื่มกรรมการตัดสิน
และคณะท างานฝุายตํางๆในวันประกวดแขํงขัน 
จ านวน 570 คนๆละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ 
(570x30x2) 

34,200  34,200  1 

(11)  คําตอบแทนกรรมการตัดสินจากภายนอก  
คนละ 600 บาท จ านวน 30 คน   

18,000 
 

18,000 
 

  1 

 (12)  คําอาหารกลางวัน กรรมการตรวจสอบ
เอกสารเด็กพิเศษ จ านวน 13 คนๆละ 80 บาท 
จ านวน 2 วัน (13x80x2) 

2,080 
 
 

 2,080 
 
 

 1 
 
 

(13) อาหารวํางและเครื่องดื่มกรรมการตรวจสอบ
เอกสารเด็กพิเศษ จ านวน 13 คนๆละ 30 บาท 
จ านวน 4 มื้อ จ านวน 2 วัน  (13x30x4)  

1,560 
 
 

 1,560 
 
 

 1 
 
 

(14) คําสถานที่จัดการแขํงขัน 
- โรงเรียนห๎วยลึกผดุงวิทยา 

 
1,000 

  
1,000 

  
1 

(15)  คําวัสดุ อุปกรณ๑ ในการจัดการแขํงขัน 10,420  - 10,200 1 
รวมใช้งบประมาณในกิจกรรมที่ 1  252,240   18,000 224,040 10,200  

กิจกรรมที่  2  การแข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ครั้งที่ 70 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
(1) ประชุมเตรียมการคณะกรรมการเข๎ารํวมงาน
แถลงขําว และคณะกรรมการ ICT   ณ จังหวัด
ร๎อยเอ็ด คําเบี้ยเลี้ยง (240บาทx4 คน ) 

 
 
 

960 
 
 

  
 
 

960 
 

 

  
 
 

1 
 

(2) คําท่ีพักประชุมเตรียมการคณะกรรมการเข๎า
รํวมงานแถลงขําว ณ จังหวัดร๎อยเอ็ด 2 คน
(600x2) 

1,200 
 

 

 1,200 
 

 

  

(3) คําพาหนะประชุมเตรียมการคณะกรรมการ
เข๎ารํวมงานแถลงขําว ณ จังหวัด ร๎อยเอ็ด จ านวน 
1 คัน  (280กมx4บาทx2เที่ยว) 

2,240  2,240   

(4)  ประชุมคณะกรรมการและตัวแทนที่เข๎ารํวม
การแขํงขันระดับภาคฯ คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม จ านวน (100คนx30บาท) 

3,000 
 

 3,000 
 

 1 

(5)  คําที่พัก ผอ.เขตฯ ในการเข๎ารํวมงานและพิธี
เปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัด 

2,400 - 2,400 - 1 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

ร๎อยเอ็ด (1,200บาทx2คืน)      
(6)  คําพาหนะคณะกรรมการด าเนินงานตัวแทน
เขตพ้ืนที่ฯ จ านวน (20 คันx280กมx4บาทx2)
เที่ยว (ไป-กลับ) ระยะทางจาก Google Map 

44,800 
 
 

- 
 
 

44,800 
 

 

- 
 
 

1 

(7)  คําที่พักคณะกรรมการด าเนินงานตัวแทนเขต
พ้ืนที่ฯ จ านวน (35 คนx600บาท) 

21,000 
 

 21,000 
 

- 
 

1 

(8) คําเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการด าเนินงานตัวแทน
เขต ฯ จ านวน (35 คนx 240บาทx2วัน) 

 
16,800 

  
16,800 

 
- 

 

(9)  คําเบี้ยเลี้ยง ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทน
เข๎ารํวมการแขํงขัน ณ จังหวัดร๎อยเอ็ด จ านวน 
(439 คนx240บาท) 

105,360 
 

 105,360 
 

- 1 
 

รวมกิจกรรมที่  2 197,760  197,760   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 450,000   18,000 421,800 10,200  

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     การติดเชื้อของการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    มาตรการปูองกัน การเว๎นระยะหํางในการด าเนินการแขํงขัน 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  จ านวน 179 โรงเรียน  ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพด๎านวิชาการ  และด๎านทักษะอาชีพ 

 
-  ก ากับติดตาม/ 
การด าเนินงาน 

 
ร๎อยละ  100 

 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  มีศักยภาพด๎านวิชาการ  และด๎านทักษะอาชีพ 
2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  มีความรู๎  มีประสบการณ๑ด๎านทักษะวิชาการ 
และทักษะอาชีพ  สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
- ก ากับติดตาม/ 
การด าเนินงาน 
 

 
ร๎อยละ  100 

 

 



107 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

ได๎รับการพัฒนาและมีเวทีในการแสดงออกทางด๎านทักษะวิชาการ และอาชีพ   
9.2 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   

มีความรู๎  ประสบการณ๑  ด๎านอาชีพสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ    เตรียมความพร๎อมเด็กปฐมวัยอยํางรอบด๎าน ปีงบประมาณ 2566 
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องแผนปฏิรูปประเทศ    ด๎านการศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร๑ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและ 
  การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  
สอดคล้องกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  
สอดคล้องประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง  
 และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย 

และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 3 ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้น    ที่ 1.  นักเรียน    
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบํงชี้ที่ 3  ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางจตุพร การบรรจง  
โทรศัพท์       0810739508   E-mail     jatuporn2516.30@gmail.com    
ระยะเวลาด าเนินงาน      1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ                 60,000   บาท    

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
(1)  เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 11 )*  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต  
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  ได๎รับการพัฒนาอยํางสมดุล   

ทั้งด๎านรํางกาย  สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ   การพัฒนาเด็กตั้งแตํชํวงตั้งครรภ๑จนถึงปฐมวัย 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  เด็กเกิดอยํางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย  สามารถเข๎าถึงบริการที่มี

คุณภาพมากขึ้น 
 

 
 
 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V02  การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  
   ชื่อปัจจัย :  F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                   : M2-M3 

1.  หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให๎มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับสถานศึกษา น าไปใช๎เป็นกรอบ 
และทิศทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ๑-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
เป็นคนดี มีวินัยส านึกความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบตํอตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  ในอนาคต ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นประจ าปีงบประมาณ 2566 ในการสร๎าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษาทุกชํวงวัย ให๎มีการเตรียมพร๎อมเด็กปฐมวัย 
อยํางรอบด๎าน เน๎นความรํวมมือ รัฐ ท๎องถิ่น เอกชน พํอแมํและผู๎ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับปฐมวัย 
เน๎นการเรียนปนเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข และสร๎างกิจกรรมเสริม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได๎ตระหนักถึงความส าคัญ 
และความจ าเป็นในการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ให๎มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และเพ่ือสนองตํอนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 จึงได๎จัดท าโครงการเตรียมความพร๎อมเด็กปฐมวัยอยําง 
รอบด๎าน ปีงบประมาณ 2566 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
               2.1 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 
ได๎รับการประเมินพัฒนาการ และสมรรถนะตามเกณฑ๑มาตรฐาน 

2.2 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4  
มีข๎อมูลสารสนเทศท่ีครบครัน และตรงตามมาตรฐาน                

2.3 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 
ได๎รับการจัดประสบการณ๑แบบวิทยาการค านวณ (Unplugged coding) 

 

3. .  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 
             3.1.1 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4  
ได๎รับการประเมินพัฒนาการ และสมรรถนะตามเกณฑ๑มาตรฐานทุกคน 
             3.1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 มีข๎อมูลสารสนเทศ  
ด๎านพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกคน   
             3.1.3 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4  
ได๎รับการจัดประสบการณ๑แบบวิทยาการค านวณ (Unplugged coding)         

 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
              3.2.1 ร๎อยละ  100  ของเด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 4 ผํานการประเมินพัฒนาการ และสมรรถนะตามเกณฑ๑มาตรฐาน    
              3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4  มีข๎อมูลสารสนเทศ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ครบถ๎วน  และตรงตามมาตรฐาน  
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              3.2.3 ร๎อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 4  ผํานการประเมินประสบการณ๑แบบวิทยาการค านวณ (Unplugged coding)  

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
1 
 

กิจกรรมที่1งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
พร๎อมสมรรถนะ 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

นางจตุพร การบรรจง  
 

2 
 

กิจกรรมที่  2 งานกรอกข๎อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาการระดับปฐมวัย  

สิงหาคม2566 นางจตุพร การบรรจง  
 

3 
 

กิจกรรมที3่งานพัฒนาเด็กปฐมวัยด๎วยวิทยาการ
ค านวณ (Unplugged coding) 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

นางจตุพร การบรรจง  
 

 
5.  พื้นที่เป้าหมาย    โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 

6.  งบประมาณ         งบประมาณ  จ านวน 60,000   บาท   
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎         

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ   

กิจกรรมที่  1 งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
พร๎อมสมรรถนะ คณะท างาน ๒๐ คน  
-  คําพาหนะในการเดินทางออกประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยพร๎อมสมรรถนะกลุํม
โรงเรียนละ 4 โรง จ านวน 48 โรงเรียน  
( 20 x 1,044) ระยะทางจาก Google map 

20,880   
 

20,880 
 
 

 1-3 
 
 
 

 

กิจกรรมที่  2 งานกรอกข๎อมูลสารสนเทศและ
พัฒนาการระดับปฐมวัย  

- - - - 4 

กิจกรรมที่  3 งานพัฒนาเด็กปฐมวัยด๎วยวิทยาการ
ค านวณ (Unplugged coding)  
1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการจัด
งาน จ านวน 10 คน ผู๎เข๎ารํวมอบรม จ านวน 178 
คน รวม 188  คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 
(188×2×30)  

39,120 
 

  
 

11,280 
 

 1-3 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎         

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ   

2. คําอาหารกลางวันคณะกรรมการจัดงาน 
จ านวน 10 คน ผู๎เข๎ารํวมอบรม  จ านวน 178 คน  
รวม 188 คนๆ ละ1 มื้อๆละ 80 บาท 
(188×1 ×80)  
3. คําตอบแทนวิทยากร (1,200บาท x6ชม.x1คน) 
4. คําวัสดุอุปกรณ๑ในการอบรม 

  
 
 
 

7,200 
 

15,040 
 

 
 
 
 
 

5,600 

 
 

รวมทั้งสิ้น 60,000 7,200 47,200 5,600 - 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  มีผู๎เข๎ารับการอบรมจ านวนมาก เสี่ยงตํอการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  แจ๎งให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมและคณะท างานปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  อยํางเข๎มงวด 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 

             8.1.1 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ได๎รับการประเมิน
พัฒนาการ และสมรรถนะตามเกณฑ๑มาตรฐานทุกคน 
              8.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 4 มีข๎อมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ทุกคน 
              8.1.3 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ได๎รับการจัด
ประสบการณ๑แบบวิทยาการค านวณ (Unplugged coding)  
ทุกคน 
               

แบบนิเทศติดตาม  
แบบสังเกต
แบบทดสอบ 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 
 

   ร๎อยละ 100 
 
 

 
ร๎อยละ 100 

 
 

ร๎อยละ 100 
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ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
              8.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
              3.2.1 ร๎อยละ ของเด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ผํานการ
ประเมินพัฒนาการ และสมรรถนะตามเกณฑ๑มาตรฐาน    
              3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 4  มีข๎อมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ครบถ๎วน  และตรงตามมาตรฐาน  
              3.2.3 ร๎อยละ  ของเด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ผํานการ
ประเมินประสบการณ๑แบบวิทยาการค านวณ (Unplugged 
coding)  
               

 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 

 
ร๎อยละ 100 

 
 

ร๎อยละ 100 
 
 

ร๎อยละ 100 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               9.1 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 
ผํานการประเมินพัฒนาการ และสมรรถนะตามเกณฑ๑มาตรฐาน 
               9.3 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4  
มีข๎อมูลสารสนเทศท่ีครบครัน และตรงตามมาตรฐาน  
               9.4 เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 
ผาํนการจัดประสบการณ๑แบบวิทยาการค านวณ (Unplugged coding) 
   9.5  เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
มีพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ๑-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูด๎านการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก  Active Learning เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะ 
             จ าเป็นและเสริมสร๎างสมรรถนะที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 ประจ าปี 
             งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           ยุทธศาสตร๑พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎าง 

สังคมแหํงการเรียนรู๎  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3 เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   

และการ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย 
      และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4    
      กลยุทธ๑ที่  3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
จุดเน้น  ที่ 2.  ครู   2.3  ครสูอนแบบ  Active  Learning    
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ  ตัวบํงชี้ที่  1  การบริหารงานด๎านวิชาการ            
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอรนุช   เพ็งไธสง   ศึกษานิเทศก๑ช านาญการพิเศษ  และคณะ 
เบอร์โทรศัพท์             080-3197202   E-mail   Title271120@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน    1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน  2566  
งบประมาณ                30,000  บาท 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 

 
(หลัก)   ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3)  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  
(1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศรวรรษที่ 21  
(2)      ประเด็น  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย๑ที่หลากหลาย  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู๎   
(1)     เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพความถนัดและ 
         ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 (2)   แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย๑ที่หลากหลาย  
 (3)   เปูาหมายแผนแมํบทยํอย  (Y1)  ประเทศไทยมีระบบข๎อมูลเพ่ือการสํงเสริมการพัฒนา 
        ศักยภาพตามพหุปัญญา  เพ่ือประโยชน๑ในการพัฒนาและสํงตํอการพัฒนาให๎เต็มตามศักยภาพ 
        เพ่ิมข้ึน 
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ชื่อองค์ประกอบ  : V02   ผู๎สอน (ครู / อาจารย๑)  

   ชื่อปัจจัย  :  F0202     กระบวนการหรือกิจกรรมที่สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู๎เรียน 
      

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                  : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เน๎นพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา  

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพได๎ในอนาคต โดยจะต๎องบรรลุสมรรถนะที่ส าคัญ 
5 ประการ อันได๎แกํ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี รวมทั้งผู๎เรียนทุกคนยังจะต๎อง
บรรลุผลการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดของทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ โลกสมัยใหมํเต็มไป
ด๎วยการเปลี่ยนแปลงที่ท๎าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอยํางรวดเร็ว โลกได๎เคลื่อนสูํ “สังคม
ความรู๎” (knowledge-based society) ทักษะที่จ าเป็นในสังคมความรู๎คือ ทักษะการคิด วิเคราะห๑ ทักษะ
ในการเลือกสรรและประมวลข๎อมูลขําวสารที่มีอยูํอยํางมากมาย ในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้  
จึงควรมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดการสร๎างทักษะแหํงอนาคตใหมํ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะ 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถใช๎ชีวิตอยูํได๎ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหมํได๎อยํางมีคุณภาพ การสร๎างผู๎เรียนให๎มี
ศักยภาพในการใช๎ชีวิตอยูํได๎ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหมํจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง โดยครูต๎องเป็นผู๎สร๎าง
ผู๎เรียนทุกคนให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) พัฒนา 
การจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบสูํการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับ
ศตวรรษท่ี 21  โดย“การศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ทั้งทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข”  นอกจากนี้ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ยังได๎ระบุถึงเนื้อหา
ความรู๎ที่จ าเป็นตํอการพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอและ
ประกอบอาชีพได๎ ในอนาคต โดยจะต๎องบรรลุสมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ อันได๎แกํ ความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต และ 
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี รวมทั้งผู๎เรียนทุกคนยังจะต๎องบรรลุผลการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎และตัวชี้วัดทั้ง 8 กลุมํสาระการเรียนรู๎อีกด๎วย ทักษะที่ส าคัญของครูในการจัดการเรียนรู๎ ที่
สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญคือ การจัดการเรียนรู๎แบบเชิงรุก (Active Learning) ซึ่งการพัฒนาครู
ให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถ การจัดการเรียนรู๎ ตามความแตกตํางของผู๎เรียน การใช๎เทคโนโลยีเป็น 
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู ด๎วยกระบวนการการจัดการเรียนรู๎ 
เชิงรุก Active Learning  แบบ Fundamental AL Training เพ่ือเสริมสร๎างสมรรถนะผู๎เรียนที่ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงได๎จัดท าโครงการด๎วยกระบวนการการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก Active Learning แบบ Fundamental AL 
Training  เพ่ือเสริมสร๎างสมรรถนะผู๎เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21  ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ขึ้น  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2. วัตถุประสงค์ 
           2.1   เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุํม MAL (Master of Active 
Learning)  ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning)    
  2.2 เพ่ือสร๎างกลุํม SAL (School of Active Learning) ในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
และเผยแพรํเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning )และสร๎างนวัตกรรมในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู๎ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21  ตรงตามความต๎องการ
และบริบทของสถานศึกษา  
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  

          1)  ครูผู๎สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวน 
32 คน ได๎รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) เป็นครูแกนน า (Master of Active 
Learning) 

       2)  สร๎างกลุํม SAL (School of Active Learning) จ านวน 64 โรงเรียน ในการพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเผยแพรํเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning ) และสร๎างนวัตกรรม
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21  ตรงตาม
ความต๎องการและบริบทของสถานศึกษา 
             3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  

ครูผู๎สอนและโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 4  มีความตระหนักรู๎ เข๎าใจ กระบวนการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับการเตรียม
ผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ ธันวาคม 2565 
นางสาวอรนุช  
เพ็งไธสง 

2 กิจกรรมที่ 1 ประชุมและพัฒนาศักยภาพครู ด๎านการ
จัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) ของกลุํม 
MAL และกลุํม SAL  

มกราคม 2566 –  
สิงหาคม  2566 

นางสาวอรนุช  
เพ็งไธสง 
และคณะท างาน 

3 กิจกรรมที่ 2 ประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best 
practice) ครูสอนดี TO BE THE BEST ด๎านการ
จดัการเรียนรู๎ตามแนวพหุปัญญา (Multiple 
Intelligence) และด๎านการจัดการเรียนรู๎แบบ การ
จัดการเรียนรู๎แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครู  
มีคําใช๎จําย ดังนี้ 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
2566 

นางสาวอรนุช  
เพ็งไธสง 
และคณะท างาน 
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ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Symposium & Coaching of 

Active Learning : การนิเทศและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เชิงรุกของกลุํมครู MAL และกลุํมโรงเรียน SAL  

กันยายน 2566 นางสาวอรนุช  
เพ็งไธสง 
และคณะท างาน 

5 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและสรุปรายงานผล กันยายน 2566 นางสาวอรนุช  
เพ็งไธสง 
และคณะท างาน 

 
5.  เป้าหมายเชิงพื้นที่       โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4    
      
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M4-M5 
 
6. งบประมาณ     งบประมาณ จ านวน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ๎วน)   
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาด๎วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ Active Learning จ านวน 96 คน 
คณะท างานจ านวน 14 คน มีคําใช๎จํายดังนี้  
-  คําตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 คน 
(1,200บาทx6ชม.) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
(110คนx30บาทx2มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน(110คนx80บาทx1มื้อ) 

22,600  
 
 

 
7,200 

 
 
 
 
 

 
6,600 

 
8,800 

- 1-2 

รวม 22,600 7,200 15,400   
กิจกรรมที่ 2ประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best 
practice) ครูสอนดี TO BE THE BEST ด๎านการ
จัดการเรียนรู๎ตามแนวพหุปัญญา (Multiple 
Intelligence) และด๎านการจัดการเรียนรู๎แบบ การ
จัดการเรียนรู๎แบบเชิงรุก (Active Learning) ของ
ครู  มีคําใช๎จําย ดังนี้ 
 

4,400  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

- คําตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลงานการ
จัดการเรียนรู๎ตามแนวพหุปัญญา (Multiple 
Intelligence) และด๎านการจัดการเรียนรู๎แบบ การ
จัดการเรียนรู๎แบบเชิงรุก (Active Learning)   
10 คน 300 บาท (10x300x) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (10 x30 x 2มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (10x80x1) 

 3,000  
 
 
 
 

600 
800 

  

รวม 4,400 3,000 1,400   
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Symposium & Coaching 
of Active Learning : การนิเทศและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เชิงรุกของกลุํมครู MAL และ
กลุํมโรงเรียน SAL 
- คําสนับสนุนจัดนิทรรศการของครูกลุํม MAL
จ านวน 32 โรงเรียน 
 - คําสนับสนุนจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กลุํมโรงเรียน SAL จ านวน 64 โรงเรียน 
- คณะท างาน 14 คน  
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (110คน X30บาท x 
1 มื้อ =3,300บาท) ขอเบิกเพียง 3,000 

3,000  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,000 

- 4 

รวม 3,000  3,000   
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและสรุปรายงานผล - - - - 4 

รวมทั้งสิ้น 30,000 10,200 19,800 -  
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      - 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 
1. ร๎อยละจ านวนครูจัดการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎
แบบเชิงรุก (Active Learning)  
2. ร๎อยละของกลุํมโรงเรียน SAL ที่จัดการเรียนรู๎ทั้งระบบด๎วยเรียนรู๎
แบบเชิงรุก (Active Learning) 
3. ร๎อยละของโรงเรียนและครูที่รํวมกิจกรรม Symposium & 
Coaching of Active Learning : การนิเทศและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เชิงรุกของกลุํมครู MAL และกลุํมโรงเรียน SAL 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบสัมภาษณ๑  
-  แบบประเมิน 
- แบบส ารวจ 

- ร๎อยละ  100 
 
- ร๎อยละ 100  
 
- ร๎อยละ 100 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1. ครูผู๎สอนสามารถสะท๎อนคิดการเรียนรู๎ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเผยแพรํเทคนิคการ
จัดการเรียนรู๎แบบเชิงรุก (Active Learning) ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ในระดับชั้นเรียนที่
สอดคล๎องกับทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ตรงตามความต๎องการและบริบทของสถานศึกษา 
               9.2.  ครูผู๎สอนสามารถใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ Active Learning  พัฒนาสมรรถนะ
ผู๎เรียนสูํศตวรรษท่ี 21 
     9.3  ครูผู๎สอนสามารถสร๎างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎จากกระบวนการจัดการเรียนรู๎ Active 
Learning   ได๎อยํางหลากหลาย 
     9.4 โรงเรียนกลุํมSAL ได๎รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active 
Learning ) 
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โครงการ  เสริมสร๎างความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ด๎านการศึกษา 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร๑ ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย 
  และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   
  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ 
 คนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 3 ยกระดับ 
 คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
จุดเน้น  ที่ 2 ครู    
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
 ประสิทธิภาพ       ตัวบํงชี้ที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุํงนภา  งามจบ  ต าแหนํงนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   และคณะ 
โทรศัพท์                    092-1192265 E-mail :  por4707.por@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ  53,370  บาท 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :M1 
 
(หลัก)  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3)  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
(1)   เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)   ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (  12 )*การพัฒนาการเรียนรู๎ 
(1)   เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)   คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะ 
      ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
      อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
      ที่ 21 
 (3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ 
      และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 

mailto:por4707.por@gmail.com
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(หลัก) ชื่อองค๑ประกอบ :  V02 ผู๎สอน (ครู/อาจารย๑) 
         ชื่อปัจจัย : F0201   ผู๎สอนยุคใหมํมีทักษะการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองตํอ 
   ความต๎องการของประเทศ (ปริมาณ / คุณภาพ) 
 
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                    :M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ตามหมวด 7  ได๎ให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆ ด๎าน เพ่ือมุํงเน๎น
ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
มีความพร๎อมและเข๎มแข็งในการเตรียม บุคลากร และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอยํางตํอเนื่องให๎
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนา  ให๎เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
รองรับการประเมินให๎มีความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สูงขึ้นด๎วย 
  ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ ยํอมข้ึนอยูํกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของแตํละบุคคล  
ซึ่งความก๎าวหน๎าของบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการ ต๎องตระหนักใน
ความส าคัญของวิชาชีพ มีจิตวิญญาณและอุดมการณ๑ของวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เสริมสร๎างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติภารกิจด๎วยการพัฒนาตนเองอยําง
สม่ าเสมอและตํอเนื่อง รวมทั้งการรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข๎อห๎ามและข๎อปฏิบัติอยํางเครํงครัด หาก
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประพฤติปฏิบัติตนและด าเนินการตามแนวทางตํางๆ ที่
ได๎ก าหนดไว๎ ก็ยํอมจะมีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพตามระบบบริหารงานบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษาที่ได๎
ก าหนดไว๎อยํางแนํนอน  เนื่องจากข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู๎ที่มีความส าคัญยิ่งตํอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงจ าเป็นต๎อง
ด าเนินการอยํางตํอเนื่องและหลากหลายรูปแบบ นับวําเป็นภารกิจหลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ซึ่งถือวําเป็นปัจจัยที่จะสํงผลให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอยํางที่ดีของเยาวชนและสังคมได๎อยํางภาคภูมิใจ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพ่ือให๎ครูบรรจุใหมํมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ ระเบียบ กฎหมาย
การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอยํางครูมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการพัฒนา
อยํางเข๎มกํอนการบรรจุและแตํงตั้ง 
   2.2 เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดท าข๎อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

  2.3 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก๎าวหน๎า
ทางวิชาชีพที่สูงฃึ้น                             

ความสอดคล๎องหํวงโซํคุณคํา (Value Chains) ของเปูาหมายแผนยํอย 



121 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 
        - ข๎าราชการครูบรรจุใหมํตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   จ านวน  158   คน 
         - ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก๑ (PA Coaching Team)  จ านวน  84  คน 
        1)  ร๎อยละ 100 ของครูบรรจุใหมํ ได๎รับการปฐมนิเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการ
พัฒนาอยํางเข๎มกํอนการบรรจุและแตํงตั้ง 
        2)  ร๎อยละ 100 ของผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก๑ ที่ได๎รับแตํงตั้งเป็น PA 
Coaching Team   ไดรับการอบรมพัฒนาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดท าข๎อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการ  ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

      3)  ร๎อยละ 100  ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพ่ือให๎มีความก๎าวหน๎า 
ทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 
  3.2  เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
          1)  ครูบรรจุใหมํทุกคน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ ระเบียบ กฎหมาย 
ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนอยํางครูมืออาชีพ มีความพร๎อมในการพัฒนาอยําง
เข๎ม สามารถปฏิบัติราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
        2)  ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก๑ ที่ได๎รับแตํงตั้งเป็น PA Coaching Team 
ทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดท าข๎อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ข๎อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให๎กับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 น าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
        3)  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   มีความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพที่สูงขึ้น  
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 

เสนอขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
แจ๎งผู๎ที่เกี่ยวข๎องเข๎ารับการอบรม 
ด าเนินการอบรม 
  

พฤศจิกายน 2565 
พฤศจิกายน 2565 -
เมษายน  2566 
พฤศจิกายน 2565 -
เมษายน 2566 
พฤศจิกายน 2565 - 
เมษายน 2566 
ธันวาคม 2565 -  

นางรุํงนภา  งามจบ  และคณะ 
นางรุํงนภา  งามจบ และคณะ 
 
นางรุํงนภา  งามจบ และคณะ 
 
นางรุํงนภา  งามจบ และคณะ 
 
กลุํมบริหารงานบุคคล 
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 ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6 
 
7 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ธันวาคม 2565 -
พฤษภาคม 2566 
ธันวาคม  2565 -
พฤษภาคม 2566 

นางกุลริสา  สุทธิประภา 
นางรุํงนภา  งบจบ 
นางกุลริสา  สุทธิประภา 
นางรุํงนภา  งามจบ 

 

5.  พื้นที่เป้าหมาย          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ                            :M4-M5 
 

6.  งบประมาณ         จ านวน  53,370 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณที่

ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหมํ 
ด าเนินการปฐมนิเทศครูบรรจุใหมํ  
คําใช๎จํายในการด าเนินการโดยประมาณ  
ดังนี้ 

- 1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(173 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 

- 2. คําอาหารกลางวัน (173 คนx 80บาทx 
-  1 มื้อ) 
- 3. คําวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม 

31,370  
 
 
 

 

 
 

 
 

10,380 
 

13,840 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,150 

3 

รวม 31,370  24,220 7,150  
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อน PA สูํการ
ปฏิบัติ  ด าเนินการขับเคลื่อน PA  สูํการ
ปฏิบัติ  คําใช๎จํายในการด าเนินการ
โดยประมาณการถัวจํายทุกรายการ ดังนี้ 

- 1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 

- 2. คําอาหารกลางวัน (100 คนx 80บาทx  
- 1 มื้อ) 
- 3. คําพาหนะวิทยากร(4 คน x 500) บาท 

โดยเฉลี่ยระยะทางจาก Google map 
- 4. คําวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม 

22,000  
 
 
 

 
 
 
 
  6,000 
 
  8,000 
 
  2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6,000 

      1 

รวม 22,000  16,000 6,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 53,370  40,220 13,150  

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 



123 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ปัจจัยความเสี่ยง 
 บุคลากรผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมอาจไมํเป็นไปตามจ านวนกลุํมเปูาหมาย 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 สร๎างความตระหนักให๎บุคลากรเห็นความส าคัญด๎านการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
และพัฒนาองค๑กร 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 

 1)  ร๎อยละ ของครูบรรจุใหมํ ได๎รับการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการพัฒนาอยํางเข๎มกํอนการบรรจุและแตํงตั้ง 
 2)  ร๎อยละ ของผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก๑ ที่
ได๎รับแตํงตั้งเป็น PA Coaching Team  ได๎รับการอบรมพัฒนา
ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดท าข๎อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
น าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3)  ร๎อยละ   ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพื่อให๎มีความก๎าวหน๎าทาง
วิชาชีพที่สูงขึ้น 

1.  

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 

ร๎อยละ 100 
 
ร๎อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร๎อยละ 100 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1  ครูบรรจุใหมํได๎เพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และผํานเกณฑ๑การประเมินการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎ม ต าแหนํงครู
ผู๎ชํวย ได๎รับการแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงครูทุกคน 
   9.2  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดท าข๎อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA) ได๎ถูกต๎อง เป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพครูที่สูงขึ้น  
สํงผลให๎คุณภาพทางการศึกษาได๎รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
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โครงการ    เสริมสร๎างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  
หน่วยงาน    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน      พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ     ด๎านการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎าง 
  สังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   

และการ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย 
 และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่  3  ยกระดับ 
 คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21     
จุดเน้น   ที่  2.  ครู     
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค๑การสูํความเป็นเลิศ    
  ตัวบํวงชี้ที่ 2  การพัฒนาสูํองค๑การแหํงการเรียนรู๎   มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการ 
  ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   ตัวบํงชี้ที่  3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกานดา  แหวนบุญยกิจ   กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โทรศัพท์                  086-6154816         E-mail   
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
งบประมาณ               60,000.-   บาท 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 

(หลัก)  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
(1)   เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)   ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (  12 )*การพัฒนาการเรียนรู๎ 
(1)   เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)   คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะ 
      ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
      อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
      ที่ 21 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ 
      และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V02   ผู๎สอน (ครู / อาจารย๑)   
   ชื่อปัจจัย :   F0203     การประเมินผู๎สอนที่เน๎นผลลัพธ๑จากผู๎เรียนเป็นหลัก 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                     : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ เปูาหมายเพ่ือให๎

คนไทยเป็นคนดีคนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
หนํวยงานหลักในการจดัการ สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยรับนโยบายในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามเกณฑ๑มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให๎ความส าคัญกับยุทธศาสตร๑ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย๑  โดยมุํงเน๎นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่ดี เกํง 
และมีคุณภาพ คนไทยในอนาคต จะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค๑กรตําง ๆ  ให๎ความส าคัญ   เพราะทรัพยากรบุคคล
เปรียบเสมือนสินทรัพย๑ที่ทรงคุณคํามากที่สุดขององค๑กร   
           ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (ก.พ.) กลําววํา“สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรม ที่เป็นผลมาจากความรู๎ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให๎บุคคลสามารถ
สร๎างผลงานได๎โดดเดํนกวําเพ่ือนรํวมงานอ่ืนๆ ในองค๑กร” กลําวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด
สมรรถนะหนึ่งได๎มักจะต๎องมีองค๑ประกอบของทั้งความรู๎ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ  
              สมรรถนะ  (Competency)  เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล การน า
สมรรถนะมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  จะชํวยให๎องค๑กรได๎บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและได๎ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายขององค๑กร การท าองค๑กรให๎
เป็นองค๑กรสมรรถนะสูง  (High Performance Organization) หรือเรียกกันยํอๆวํา HPO นักวิชาการบาง
ทํานเรียกวําองค๑กรที่เป็นเลิศ (Excellence Organization) หัวใจส าคัญคือการพัฒนาคน 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นที่ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหนํง ต๎องได๎รับ
การพัฒนาอยํางเป็นระบบ  ต๎องได๎รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู๎ ทักษะ สมรรถนะ และได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ิมเติมประสบการณ๑อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎
การปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามมาตรฐานต าแหนํง  มีความรู๎  ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่  แสดงออก
ถึงทักษะ สมรรถนะ  สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม สํงผลตํอคุณภาพของ
ผู๎เรียนอยํางยั่งยืน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง “ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู๎ใดมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มี
ผลงานดีเดํนเป็นที่ประจักษ๑ ให๎กระทรวงเจ๎าสังกัด  สํวนราชการและหนํวยงานการศึกษาด าเนินการยกยํอง
เชิดชูเกียรติตามสมควรแกํกรณี  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือยกยํอง เชิดชูเกียรติ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2. วัตถุประสงค์ 
                2.1  เพ่ือสํงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณที่เหมาะสม 

2.2 เพ่ือเสริมสร๎างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นบุคลากรมืออาชีพ 
2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิต 

ในศตวรรษท่ี 21 
2.5 เพ่ือสํงเสริม ยกยํองเชิดชู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเดํนเป็นที่

ประจักษ๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.6 เพ่ือพัฒนาองค๑กรให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ มุํงสูํองค๑กรที่มีสมรรถนะสูง HPO 
(High Performance Organization) 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 
        1) ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน  ร๎อยละ 100  
           2) ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเดํนเป็นที่ประจักษ๑ ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ ร๎อยละ 85 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
               1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู๎ที่ได๎รับจากการพัฒนาไปประยุกต๑ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางเป็นมืออาชีพ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม สํงผลตํอคุณภาพของผู๎เรียนพร๎อมส าหรับวิธีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 และน าองค๑กรสูํองค๑กรที่มีสมรรถนะสูง HPO (High Performance Organization) 
                 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
 
3 
4 
 
5 

การพัฒนาการสร๎างชุมชมแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(PLC : Professional Learning Community) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัล 
ส าหรับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
พัฒนาผู๎บริหารสูํการเป็นมืออาชีพ 
การอบรมการเขียนผลงานเพื่อการยกยํอง 
เชิดชูเกียรติ 
การอบรมครูผู๎ชํวยเพื่อให๎ได๎รับการเตรียมความ
พร๎อมกํอนแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงครู  

มกราคม– 
กันยายน 2566 

 

นางราตรี  สองเมือง 
  
นางกานดา  แหวนบุญกิจ 
  
นางราตรี  สองเมือง 
  
นางกานดา  แหวนบุญกิจ 
 
นางกานดา แหวนบุญกิจ 
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5. พื้นที่เป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่อ าเภอปากชํอง อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                  : M4-M5 
 
6.  งบประมาณ         จ านวน   60,000  บาท       

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 
ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการสร๎างชุมชมแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community) 
- ประชุมการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community)  จ านวน 1 วัน  
- คําตอบแทนวิทยากร (1คนx3ชม.X1,200บาท) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  (65 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

5,550  
 
 
 
 
 
 3,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1,950 
 

 2-4 

รวม 5,550 3,600 1,950   
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะด๎านดิจิทัลส าหรับบุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 30 บาท x 3 มื้อ)   

2,700  
 
 

  
 

 
 
 
2,700 

 
 
 
 

 

2-4 

รวม 2,700  2,700   
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผู๎บริหารสูํการเป็นมืออาชีพ 
   - ด าเนินการอบรมผู๎บริหารการศึกษา 
ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม 
จ านวน 1 วัน  
- คําตอบแทนวิทยากรภายนอก  
  (5 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
  (210 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
-  คําอาหารกลางวัน  (210คน x 80บาทx1มื้อ)  
-  คําปูายอบรม 

 36,550  
 
 
  
 6,000 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

12,600     
 

16,800 
1,150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 36,550 6,000 30,550   
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 
ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 4 อบรมการเขียนผลงานเพ่ือการ 
ยกยํองเชิดชูเกียรติ 
- คําพาหนะวิทยากร  (5 คน x 400 บาท) 
ระยะทางจาก Google Map 
- คําอาหารวําง  และเครื่องดื่ม 
  (50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน  (50 คนx 80 x 1 มื้อ) 

 9,000 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

2,000 
 

 3,000 
  
 4,000 

 2-4 
 
 

 

รวม 9,000  9,000   
กิจกรรมที่ 5 อบรมครูผู๎ชํวยเพื่อให๎ได๎รับ 
การเตรียมความพร๎อมกํอนแตํงตั้งให๎ด ารง 
ต าแหนํงครู ผํานระบบออนไลน๑ จ านวน 2 วัน  
-คําตอบแทนวิทยากร 
 (1,200บาท X 3 ช.ม.)(600บาท X 2 ช.ม.)  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
 (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
-คําอาหารกลางวัน (10คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

6,200 
 
 
 
 

 

 
 
 

4,800 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  600 
  

800 

 2-4 
 
 
 
 
 

 

รวม 6,200 4,800 1,400   
รวมงบประมาณ 60,000 14,400  45,600    

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      บุคลากรผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมอาจไมํเป็นไปตามจ านวนกลุํมเปูาหมาย 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     สร๎างความตระหนักให๎บุคลากรเห็นความส าคัญด๎านการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
และพัฒนาองค๑กร 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎รับการพัฒนา  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเดํนเป็นที่ประจักษ๑ 
ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร๎อยละ 100 

 
ร๎อยละ 85 
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ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  สามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับจากการพัฒนา  ไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางเป็น
มืออาชีพ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม สํงผลตํอคุณภาพของผู๎เรียน
พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และน าองค๑กรสูํองค๑กรที่มี
สมรรถนะสูง HPO (High Performance Organization) 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 

 
ร๎อยละ 100 

 
 
 
 
 

ร๎อยละ 100 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  มีความรู๎ มีทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม  ปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ต าแหนํง มาตรฐานวิชาชีพ  มีความเป็นมืออาชีพ  

2) ผู๎เรียนมีความพร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นองค๑กรที่มี

สมรรถนะสูง HPO (High Performance Organization) 
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 4  มีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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โครงการ          สํงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ     ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ของสังคมประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ 
 สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่   5  ยกระดับด๎านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
      และทรัพย๑สินของประชาชน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือ 
 สร๎างความม่ันคงของสังคมโคราชและประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่  3 ยกระดับ 
 คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
จุดเน้น            ที่  1.  นักเรียน 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่  2  การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางนวภรรค  จันทะบุตร๑ 
โทรศัพท์                               091 0141538     Email   :   ss.nma4@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน                มกราคม – กรกฎาคม 2566 
งบประมาณ                           20,000   บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  (1) ความมั่นคง 
(1)  เป้าหมาย บ๎านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(2)  ประเด็น  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(หลัก)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (1) ความม่ันคง   
(1)  เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประชาชนอยูํดีกินดีและมีความสุขดีขึ้น  
(2)  แผนย่อยของแผนแม่บท   การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย๑สินเพิ่มข้ึน 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chains)  ของเป้าหมายแผนย่อย 
  
(หลัก)   ชื่อองค์ประกอบ : V01 การมีสํวนรํวมปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ชื่อปัจจัย : F0101  จิตส านึก  การรับรู๎  ความรู๎/ทักษะความเข๎าใจการศึกษา   
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                     : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

             กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค๑ท่ีจะพัฒนาเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบชํวยสร๎างสรรค๑สังคมให๎มีความรู๎ความเจริญก๎าวหน๎า ซึ่งจะเป็นสํวนชํวยในการพัฒนาประเทศได๎
ทางหนึ่ง อีกท้ังกจิกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาเกือบทุกแหํง อีกทั้งกระทรวง 
ศึกษาธิการได๎มีนโยบายให๎มีการสํงเสริมการพัฒนา เยาวชน โดยใช๎กระบวนการของลูกเสือในการพัฒนา
คุณธรรม โดยยึดมั่นในวินัย กฎ และค าปฏิญาณของลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือก าหนดให๎ 
กระทรวงศกึษาธิการ มีหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน งานของคณะลูกเสือแหํงชาติ 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ซึ่งเป็นหนํวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ดูแลงานลูกเสือ ได๎เห็นความจ าเป็นที่จะสํงเสริมเยาวชนลูกเสือให๎เป็นผู๎มีระเบียบ 
วินัย เข๎มแข็ง อดทน เสียสละ ซึ่งจะเป็นสํวนชํวยพัฒนาลูกเสือให๎เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพตํอไปในอนาคต 
จึงก าหนดจัดงานวันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวที่พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และถวายความ
จงรักภักดีแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระประมุขของคณะลูกเสือแหํงชาติ โดยก าหนดประกอบพิธี
ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือให๎ลูกเสือ เนตรนารี ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระผู๎พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
   2.2  เพ่ือแสดงความจงรักภักดีแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว องค๑พระประมุขของ
คณะลูกเสือแหํงชาติ 

2.3  เพื่อร าลึกถึงความส าคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ 1กรกฎาคม ของทุกปี 
2.4  เพื่อให๎ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑รํวมกัน ทั้งในบริเวณ

โรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล๎เคียง 
2.5  เพื่อสํงเสริม และเน๎นความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ออกสูํสายตา

ประชาชนอยํางกว๎างขวาง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
           ลูกเสือ เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชา โรงเรียนในสังกัด รํวมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวน          
ค าปฏิญาณและสวนสนาม 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
               ลูกเสือ เนตรนารีที่เข๎ารํวมโครงการฯ เป็นผู๎มีระเบียบ มีวินัย มีความเข๎มแข็ง อดทน   
มีความเสียสละ กองลูกเสือโรงเรียนมีความเข๎มแข็ง และพัฒนาด๎านระเบียบแถวเพื่อประกวดและสร๎าง
ชื่อเสียงด๎านการประกวดระเบียบแถว กิจกรรมลูกเสือมีความเจริญรุํงเรือง   

      



132 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 ขออนุมัติโครงการฯ 

4.2 ประชุมคณะท างาน 
4.3 ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
4.4 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
4.5 จัดกิจกรรมวันคล๎ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหํงชาติ จัดสรรงบประมาณให๎ เครือขํายพัฒนา
การศึกษาอ าเภอ ดังนี้ 
    1. เครือขํายพัฒนาการศึกษาอ าเภอปากชํอง 
    2. เครือขํายพัฒนาการศึกษาอ าเภอสีคิ้ว 
    3. เครือขํายพัฒนาการศึกษาอ าเภอสูงเนิน 
4.6  ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2566 
มิถุนายน 2566 

พฤษภาคม 2566 
พฤษภาคม 2566 
1 กรกฎาคม 2566 

 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2566 

นางนวภรรค  
จันทะบุตร๑ 
และคณะ 
 

 

5.  พื้นที่เป้าหมาย     
 อ าเภอปากชํอง  โรงเรียนบ๎านปากชํอง(คุรุสามัคคี 1) 
 อ าเภอสีคิ้ว   โรงเรียนโนนกุํมมิตรภาพ 210 
 อ าเภอสูงเนิน      โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ๑ 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ           งบประมาณ       20,000     บาท  
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมวันคล๎ายวันสถาปนา คณะลูกเสือ
แหํงชาติ โดยจัดสรรเงินให๎เครือขํายพัฒนา
อ าเภอ ทั้ง 3  อ าเภอ เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. เครือขํายพัฒนาการศึกษาอ าเภอ  ปากชํอง 
2. เครือขํายพัฒนาการศึกษาอ าเภอสีคิ้ว 
3. เครือขํายพัฒนาการศึกษาอ าเภอสูงเนิน 
 

16,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

6,000.- 
5,000.- 
5,000.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 

รวม 16,000  16,000   
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 

คํา 
ตอบ
แทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปี 2566จ านวน 20 คน 
1)  อาหารวํางและเครื่องดื่ม  ( 20x30x2) 
2)  อาหารกลางวัน  (20x80x1) 
3)  คําพาหนะ ระยะทางจาก Google map 

4,000 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

1,200.- 
1,600.- 
1,200.- 

 
 

 
3 

รวม  4,000.-  4,000.-   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,000  20,000   

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือต๎องรับผิดชอบในการรับ – สํง ขนย๎ายลูกเสือ เนตรนารี มาเข๎ารํวม
กิจกรรมเสี่ยงตํอการเดินทางไป และกลับ ไมํปลอดภัย 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ก าหนดมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนและครู ที่ต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ก ากับดูแล
ให๎โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและระเบียบการน านักเรียน นักศึกษา ออกนอกสถานศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละ 100 สถานศึกษาสํงกองลูกเสือเนตรนารีที่เข๎ารํวม
กิจกรรม/โครงการ 
2. ลูกเสือ เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชา ร๎อยละ 100 รํวม
กิจกรรมประกอบพิธีทบทวนค าปฏิญาณและ   สวนสนาม 
เชิงคุณภาพ 
- ร๎อยละของลูกเสือ เนตรนารี ได๎รับการฝึกฝนให๎เป็นผู๎มี
ระเบียบ วินัย มีความเข๎มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ  
- ร๎อยละของผู๎ก ากับลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะ และ
ประสบการณ๑ในการสอน และฝึกระเบียบแถวลูกเสือ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 4 มีทีมลูกเสือที่มีความพร๎อมในการประกวดระเบียบแถว
ในระดับตํอไป 

 
 
 
- แบบสอบถาม 
- สังเกต 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 
  ร๎อยละ 100 
 
 
 
 
  รอ๎ยละ 100 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ลูกเสือ เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชา มีจิตส านึกในความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 
  2. ลูกเสือ เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ได๎รับความรู๎ ทักษะ มีประสบการณ๑ และ
เจตคติ ที่ดีตํอกิจการลูกเสือ เนตรนารี สามารถสร๎างระเบียบวินัย ความพร๎อมเพรียงและความสามัคคี 
      3. ลูกเสือ เนตรนารี และผู๎บังคับบัญชา เกิดความภาคภูมิใจในการเข๎ารํวมโครงการ
ทบทวนค าปฏิญาณ  สวนสนาม และการบ าเพ็ญประโยชน๑ 
      4. บุคลากร ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เห็นความส าคัญ และสนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนอยํางจริงจัง และสามารถใช๎แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นแกนน า 
ในการปฏิรูปการเรียนรู๎ 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT, RT 
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ      ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ที่  3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   

และการ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่ 3  ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
จุดเน้น   ที่ 1.  นักเรียน   
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
 ตัวบํงชี้ที่  3  ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววริศศรุตา  ตามตะคุ และคณะ 
โทรศัพท์            09-4548-5955   E-mail   :   warissaruta@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน      1 พฤศจิกายน 2565 –  31 มีนาคม 2566 
งบประมาณ                 42,000 บาท   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              : M1 

 
(หลัก)    ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3)  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  
(1)    เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศรวรรษที่ 21  
(2)  ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู๎ 
(1)   เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะ 
      ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และท างานรํวมกับ 
      ผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(2)   แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง 
       ในศตวรรษท่ี 21  
(3)   เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ 
      การเรียนรู๎  และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
      ตลอดชีวิต 
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ชื่อองค์ประกอบ :   (V02)     ผู๎สอน (ครู/อาจารย๑)  

 ชื่อปัจจัย :  (F0201)  ผู๎สอนยุคใหมํที่มีทักษะการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ทีต่อบสนอง 
                           ตํอความต๎องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)  

 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                  : M2-M3 
 
1. หลักการและเหตุผล 
         การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีความส าคัญอยํางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งผลที่ได๎จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นข๎อมูลสารสนเทศท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึง
คุณภาพของผู๎เรียนที่เกิดจากการเรียนรู๎ตามหลักสูตร  ซึ่งในปัจจุบันการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
จะประกอบไปด๎วยการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ท าการทดสอบผู๎เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหํงชาติ (องค๑การมหาชน) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) มีบทบาทส าคัญ
ในการสะท๎อนคุณภาพของผู๎เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ๑
ของหลักสูตร จากผลการศึกษาแนวโน๎มของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประเมินคุณภาพผู๎เรียน National Test : NT 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 (RT) ระหวํางปีการศึกษา 2562-2564 พบวํา คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 
ทั้ง 3 รายการ เป็นข๎อมูลสารสนเทศในการสะท๎อนให๎เห็นวํากิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู๎เรียนที่
โรงเรียนด าเนินการที่ผํานมา      ยังไมํสํงผลตํอคุณภาพผู๎เรียนอยํางแท๎จริง ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องยกระดับ
คุณภาพผู๎เรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) ให๎ตรงตามจุดที่ต๎อง
ได๎รับการพัฒนาอยํางเรํงดํวน โดยทุกภาคสํวนจะต๎องรํวมกันด าเนินกิจกรรมในการยกระดับคุณภาพ
ผู๎เรียน ประกอบด๎วย  1) การสื่อสารสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET, NT, RT) แกํผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง  2) การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในชั้น
เรียนที่สอดคล๎องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT)  3) การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการยกระดับคุณภาพผู๎เรียนของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งจากกิจกรรมที่ใช๎ในการยกระดับคุณภาพ
ของผู๎เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(O-NET, NT, RT) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู๎เรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎สถานศึกษา ผู๎บริหาร ครูผู๎สอน และนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนให๎ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และเพ่ือให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
มีคําเฉลี่ยไมํน๎อยกวําคําเฉลี่ยระดับ สพฐ. จึงได๎จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET, 
NT, RT) นี้ขึ้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกด๎วย 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคําเฉลี่ย 
ไมํน๎อยกวําคําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 

2.2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎โรงเรียน ผู๎บริหาร ครูผู๎สอน และนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนให๎ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ของทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET, NT, RT) มีคําเฉลี่ย ไมํน๎อยกวําคําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 

3.1.2  โรงเรียน ผู๎บริหาร และครูผู๎สอน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.4 สามารถการ
จัดการเรียนการสอนให๎ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT)  มีคําเฉลี่ยไมํน๎อยกวําคําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 

3.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) มีคําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา
คําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 

3.2.2 โรงเรียน ผู๎บริหาร และครูผู๎สอน สามารถการจัดการเรียนการสอนให๎ตรงตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) มีคําเฉลี่ย
ไมํน๎อยกวําคําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/วิธีด าเนินการ เวลา/สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 ครูผู๎รับผิดชอบมาสร๎าง และ
คัดเลือกข๎อสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐาน (Pre O-NET, NT, RT)   
ชั้น ป.1, ป.3, ป.6 และ ม.3  
จ านวนครู 60 คน  (1 วัน) 

8 ธันวาคม 2565  
 
-ห๎องประชุม ชั้น 3    
สพป.นม. เขต 4 

นางสาววริศศรุตา    
ตามตะคุ และคณะ 
 

-กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน 60 คน 
-ศึกษานิเทศก๑  
15 คน 
 

กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตาม โรงเรียนใน
สังกัด โดยศึกษานิเทศก๑ จ านวน 15 คน 

26 ธ.ค. 65 –  
6 ม.ค. 66  

-ศึกษานิเทศก๑ 15 
คน 

-ศึกษานิเทศก๑ 
15 คน 

กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมสนามสอบ RT ชั้น ป.1  
โดยศึกษานิเทศก๑ จ านวน 15 คน 

จ. 20 ก.พ. 66 -ศึกษานิเทศก๑ 15 
คน 

-ศึกษานิเทศก๑ 
15 คน 

กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3  
โดยศึกษานิเทศก๑ จ านวน 15 คน 

พ. 15 มี.ค. 66 -ศึกษานิเทศก๑ 15 
คน 

-ศึกษานิเทศก๑ 
15 คน 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล มีนาคม  2566 -นางสาววริศศรุตา    
ตามตะคุ และคณะ 

 



138 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

5.  เป้าหมายเชิงพื้นที่       โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4    

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M4-M5 
 

6. งบประมาณ         จ านวนเงินงบประมาณ   42,000   บาท   
    

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 
 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎  

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คําตอบ 
แทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คําวัสดุ 
ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1 ครูผู๎รับผิดชอบมาสร๎าง และคัดเลือก
ข๎อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
(Pre O-NET, NT, RT)  ชั้น ป.1, ป.3, ป.6 และ ม.
3 จ านวนครู 60 คน ศึกษานิเทศก๑ 15 คน  (1 วัน) 
- คําอาหารกลางวัน (75คนx60บาทx1มื้อ) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (75คนx30บาทx2
มื้อ) 
- คําจัดท าต๎นฉบับและเอกสารการสร๎างข๎อสอบ 
- คําวัสดุ 

14,500   
 
 
 

4,500 
4,500 

 
4,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

1,000 

1 

 รวม 14,500  13,500 1,000  
2 กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด            

- คําพาหนะ(ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) โดยเฉลี่ยตาม  
Google Map  โดยศึกษานิเทศก๑ จ านวน 15 คน 
(15คนx600บาทx1วัน)   

9,000 -  
9,000 

-   2 

 รวม 9,000  9,000   
3 กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมสนามสอบ RT ชั้น ป.1  

- คําพาหนะ(ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง)โดยเฉลี่ย ตาม  
Google Map  โดยศึกษานิเทศก๑ จ านวน 15 คน 
(15คนx600บาทx1วัน)   

9,000 -  
9,000 

-   2 

 รวม 9,000  9,000   
4 กิจกรรมที่ 4 เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3  

- คําพาหนะ(ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง) โดยเฉลี่ยตาม  
Google Map  โดยศึกษานิเทศก๑ จ านวน 15 คน 
(15คนx600บาทx1วัน)   

9,000 -  
9,000 

-   2 

 รวม 9,000  900   
5 กิจกรรมที่ 5  สรุปและรายงานผล 

- คําถํายเอกสาร    
500 -  

500 
-   2 

 รวม 42,000  41,000 1,000  
(ถัวจ่ายทุกรายการ)  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  - ระยะเวลาในการด าเนินงานไมํเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  - เกิดปัญหาและอุปสรรคระหวํางในการปฏิบัติการจริง 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - วางแผนการด าเนินงานอยํางรอบคอบ 
       - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงานตามปฏิทินอยํางเครํงครัด 
 

8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 
 - นักเรียนชั้น ป.1, ป.3, ป.6 และ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) มีคําเฉลี่ยไมํน๎อยกวําคําเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.  

- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศติดตาม 

ร๎อยละ 80 

- โรงเรียน ผู๎บริหาร และครูผู๎สอน สามารถการจัดการเรียนการ
สอนให๎ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรให๎มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาระดับ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) มีคําเฉลี่ยไมํน๎อย
กวําคําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 

- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศติดตาม 

ร๎อยละ 80 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) มีคําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา
คําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 

9.2 โรงเรียน ผู๎บริหาร และครูผู๎สอน สามารถการจัดการเรียนการสอนให๎ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT, RT) มีคําเฉลี่ย
ไมํน๎อยกวําคําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 
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โครงการ   สนุกการเรียนรู๎กับสารานุกรมไทย 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ   ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   

และการ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน 

ทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการรู๎   และ  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให๎มี 
ประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 3 ยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

จุดเน้น   ที่  3  สถานศึกษา  
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ     ตัวบํงชี้ที่  1  การริหารงานด๎านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรุํงทิวา ชมชื่นจิตร๑ และคณะ 
โทรศัพท์                 0883529500  E-mail   :   roongtiwa9500@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2565 
งบประมาณ             10,000 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 

(1) เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพพร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12  )* การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)   เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะ 
          ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และท างานรํวมกับ 
          ผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
   (2)   แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง 
         ในศตวรรษท่ี 21  
  (3)   เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ 
        การเรียนรู๎  และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
        ตลอดชีวิต 
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 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V03  รูปแบบและระบบการเรียนรู๎ 
   ชื่อปัจจัย :  F0303  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลายและสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน    

                    ในแตํละชํวงวัย 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                     : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค๑ในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหนังสือสารานุกรมที่พิมพ๑ขึ้น 
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 42 เลํม เป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดท าข้ึนเป็นรูปเลํม โดยมี
เนื้อหาบางสํวนเผยแพรํในระบบออนไลน๑ เป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุด เน๎นความรู๎ที่เกิดข้ึนและใช๎อยูํใน
ประเทศไทย จัดท าโดยคนไทย เพื่อให๎คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได๎อําน แตํละเลํมรวบรวมเนื้อเรื่องจาก
หลากหลายสาขาวิชา เนื้อหาของเรื่องตําง ๆ เรียบเรียงให๎เหมาะสมกับ 3 ระดับความรู๎ ให๎แกํ เด็กรุํนเล็ก 
เด็กรุํนกลาง และเด็กรุํนใหญํ รวมทั้งผู๎ใหญํที่สนใจทั่วไป แตํละเรื่องเริ่มต๎นด๎วยเนื้อหาของระดับเด็กรุํนเล็ก 
ตามด๎วยเนื้อหาของรุํนกลางและรุํนใหญํตามล าดับ เนื้อหาในแตํละระดับพิมพ๑ด๎วยตัวอักษรขนาดตํางกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาในสังกัดใช๎หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
ในการจัดการเรียนรู๎ 

2.3  สํงเสริมนิสัยรักการอํานและการค๎นคว๎าโดยใช๎หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ และฉบับเสริมการเรียนรู๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
           สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวน 
179 แหํง ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนให๎ใช๎หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ และฉบับเสริมการ
เรียนรู๎ในการสํงเสริมนิสัยรักการการอํานและการค๎นคว๎าจ านวน 179 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
         สถานศึกษาทุกแหํง ร๎อยละ 100 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 4 ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนให๎ใช๎หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ และฉบับ
เสริมการเรียนรู๎ในการสํงเสริมนิสัยรักการการอํานและการค๎นคว๎า มีผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช๎หนังสือสารานุกรมไทยเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 

 

การแขํงขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน 
ประกวดโครงงานจากสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ 
และฉบับเสริมการเรียนรู๎ 

9-12 ม.ค. 2565 
 
1-15 ก.พ. 2565 
 

นางรุํงทิวา ชมชื่นจิตร๑
และชมรมครูภาษาไทย 

 
5.  พื้นที่เป้าหมาย     สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M4-M5 
 
6.  งบประมาณ    10,000 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1 การแขํงขันตอบค าถามสารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน 
1.1 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
(110 คนx 30 บาท x 1 มื้อ) 
1.2 คําส าเนาเอกสาร (ข๎อสอบ) 
1.3 คําพาหนะกรรมการ  (5 คน x600บาท) 
ระยะทางจาก Google Map 

7,000  
 
 
 
 
 
 

 
 

3,300 
 

700 
3,000 

 

 
 
 
 
 
 

 

2 

รวม 7,000  7,000   
กิจกรรมที่  2 การประกวดโครงงานจาก
สารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ และฉบับเสริม 
การเรียนรู๎ 
    - คําพาหนะคณะกรรมการนิเทศและตัดสิน
การประกวด ระยะทางจาก Google Map  
(5 คน x600บาท) 

3,000   
 
 

3,000 

 2 

รวม 3,000 - 3,000 -  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 10,000 - 7,000   
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวเิคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      บางโรงเรียนอาจไมํมีจ านวนสารานุกรมครบทุกเลํม ท าให๎นักเรียนมีแหลํงศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตนเองไมํเพียงพอ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     ให๎โรงเรียนสืบค๎นข๎อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารสารานุกรมทางเว็บไซต๑  
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ านวน 179 แหํง ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนให๎
ใช๎หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ และฉบับเสริมการเรียนรู๎
ในการสํงเสริมนิสัยรักการการอํานและการค๎นคว๎าจ านวน 179 
โรงเรียน 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสรุปและ
รายงานผล 

 
ร๎อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาทุกแหํง ร๎อยละ 100 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4 ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนให๎ใช๎หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ และฉบับเสริม
การเรียนรู๎ในการสํงเสริมนิสัยรักการการอํานและการค๎นคว๎า มีผลงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎หนังสือสารานุกรมไทยเป็น
แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 
-แบบสอบถาม 
-แบบสรุปและ
รายงานผล 

 
 
ร๎อยละ 80 
-แบบสอบถาม 
-แบบสรุปและ
รายงานผล 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                สถานศึกษาทุกแหํงได๎ใช๎หนังสือสารานุกรมเพ่ือประโยชน๑ทางการศึกษา นักเรียนมีนิสัยรัก
การอําน และสามารถตํอยอดการอํานเป็นโครงงาน ครูผู๎สอนใช๎การจัดการเชิงรุก (Active learning) ใน
การจัดกิจกรรม 
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โครงการ    พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ      ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   

และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 2  การผลิตและพัฒนา 

ก าลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันและการประกอบอาชีพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 3  ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้น              ที่  4  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ     ตัวบํงชี้ที่ 1  การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางรุํงทิวา   ชมชื่นจิตร๑     และคณะ 
โทรศัพท์                     0883529500  E-mail   :  roongtiwa9500@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน      1 ธันวาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566 
งบประมาณ                20,000   บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 
(หลัก)  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
(1)  เปูาหมาย   คนไทยเป็นคนดี คนเกํง  มีคุณภาพ  พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2)  ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )* พัฒนาการเรียนรู๎ 
(1)   เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะ 
      ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และท างานรํวมกับ 
      ผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(2)   แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง 
      ในศตวรรษท่ี 21  
(3)   เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ 
      การเรียนรู๎  และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
      ตลอดชีวิต 
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(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V01   หลักสูตรการจัดการศึกษา  

         ชื่อปัจจัย : F0101   มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางที่มีความยืดหยุํนสอดคล๎องกับความต๎องการ 
   ของผู๎เรียนทุกชํวงวัย  และตอบโจทย๑กับการพัฒนาประเทศ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                      : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอยํางมากท่ีจะน ามาชํวยในการ
พัฒนาการศึกษา  ในยุคปัจจุบัน เพ่ือให๎เยาวชนหรือนักเรียนได๎ตระหนักถึงความรู๎ที่มีอยูํในแตํละชุมชน
ท๎องถิ่น ของตนเอง อีกทั้งภูมิปัญญา และเอกลักษณ๑ที่มีเฉพาะในแตํละท๎องถิ่น ไปสูํการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาตําง ๆ การเรียนรู๎จากชุมชนท๎องถิ่น หรือภูมิปัญญาในท๎องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น ปัจจัยที่
เป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น ได๎แกํ ข๎อมูลพ้ืนฐาน บุคลากร อาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎ 
การเรียนรู๎จากสิ่งที่อยูํรอบตัวเราและสิ่งที่มีอยูํในชุมชนหรือท๎องถิ่นนับวําเป็นการ เรียนรู๎ที่ดี และสามารถ
อนุรักษ๑ถํายทอดความเป็นเอกลักษณ๑ของแตํละท๎องถิ่นได๎คงไว๎ในหลักสูตรท๎องถิ่นอีกด๎วย การศึกษาสภาพ
ปัญหาในปัจจุบัน พบวํา การจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น โดยเฉพาะกรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ควรได๎ก าหนดกรอบเพื่อให๎สถานศึกษาน าไปใช๎บูรณา
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) การ
จัดท ากรอบสาระท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง จึงควรได๎รับพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และเป็นการถํายทอดความรู๎ที่เป็นเอกลักษณ๑ของคนโคราชให๎เยาวชนรุํนหลังได๎ตระหนักถึงคุณคําที่
เป็นเอกลักษณ๑ของคนโคราชมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือพัฒนากรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

2.2  เพ่ือให๎สถานศึกษาน ากรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นไปใช๎บูรณาการสอนสาระการ
เรียนรู๎ท๎องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการพัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐งโดยจัดท ากรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นแนวทางให๎สถานศึกษาน าไปใช๎บูรณาการจัดการเรียนการสอนตาม
บริบทของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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  3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการพัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง มีกรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 เป็นแนวทางให๎สถานศึกษาน าไปใช๎บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามบริบท ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) อยํางมีประสิทธิภาพ
ทุกโรงเรียน ร๎อยละ 100 
 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
3 
4 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู๎
ท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น 
บูรณาการจัดการเรียนการสอนท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง 
นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
สรุปและรายงานผล 

1-30 ธันวาคม 2565 
 
1-15 มกราคม 2566 
 
15 ก.พ. - 10 มี.ค.65 
15 มีนาคม 2565 

นางรุํงทิวา  
ชมชื่นจิตร๑  
และคณะ 

 
5.  พื้นที่เป้าหมาย     โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                              : M4-M5 
 
6.  งบประมาณ        20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
1. คําตอบแทนวิทยากร 1 คน  
(600 บาท x6 ชั่วโมง x1 วัน) 
2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (80คนx30บาทx1
มื้อ ) 
3. คําอาหารกลางวัน (80 คน x 80 บาทx1มื้อ) 

12,400 
 
 

 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

2,400 
 

6,400 

  
 
 
1 
 
2 

 
2 

รวม 12,400 3,600 8,800   
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรท๎องถิ่นบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง ผํานระบบออนไลน๑ 
    1 . คําตอบแทนวิทยากร 2 คน  
(600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 วัน) 
    2. การประกวดการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
บูรณาการสาระท๎องถิ่น (1โรงเรียน 1 กิจกรรม
สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่น)  
  - คําจ๎างถํายเอกสาร 

4,100 
 

 

 
 
 

3,600 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

รวม 4,100 3,600 500   
กิจกรรมที่ 3 คําพาหนะนิเทศของคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น  
-คําพาหนะคณะนิเทศ (7คนx500บาท) 
ระยะทางจาก Google Map 

3,500   
 

3,500 

 2 

รวม 3,500  3,500   
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล - - - - 2 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 7,200 12,800   
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
    

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      การจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น เป็นการจัดท าที่มีความหลากหลายในข๎อมูลแตํละด๎าน ต๎องใช๎
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องจ านวนมาก ต๎องใช๎งบประมาณการเดินทางลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูล ต๎องใช๎เวลา ใช๎
กระบวนการ และใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นผู๎เชี่ยวชาญแตํละด๎านเฉพาะ  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      จัดท ากรอบสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ให๎สถานศึกษาไปใช๎บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และตามบริบทของสถานศึกษา และแตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรเฉพาะเรื่องที่เป็นจุดเดํนในด๎านในด๎านหนึ่ง 
 
 
 
 
 



148 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 4 มีการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น
โคราชบ๎านเอ๐งโดยจัดท ากรอบสาระการเรียนรู๎
ท๎องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นแนวทางให๎
สถานศึกษาน าไปใช๎บูรณาการจัดการเรียนการสอน
ตามบริบทของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  

 
-แบบวิเคราะห๑
หลักสูตรฯ 
-แบบรายงานผล 

 
ร๎อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการพัฒนา
หลักสูตรท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง มีกรอบสาระการ
เรียนรู๎ท๎องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นแนวทางให๎
สถานศึกษาน าไปใช๎บูรณาการจัดการเรียนการสอน
ตามบริบท ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) อยํางมีประสิทธิภาพทุกโรงเรียน  
ร๎อยละ 100 

 
-แบบรายงานผล 
-แบบนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

 
ร๎อยละ 100ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 มีการ
พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น
โคราชบ๎านเอ๐ง มีกรอบสาระ
การเรียนรู๎ท๎องถิ่นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 เป็น
แนวทางให๎สถานศึกษา
น าไปใช๎บูรณาการจัดการ
เรียนการสอนตามบริบท 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) อยํางมี
ประสิทธิภาพทุกโรงเรียน 
ร๎อยละ 100 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีกรอบสาระท๎องถิ่นเป็นแนวทางให๎สถานศึกษาน าไปใช๎จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และสถานศึกษาทุกแหํงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีสาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นทุก
โรงเรียน 
 



149 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

โครงการ   สร๎างและสํงเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด๎านการศึกษาสูํการปฏิบัติ 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ    ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่ 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ของสังคมประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5  ยกระดับด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพย๑สินของประชาชน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 1  การจัดการศึกษา 

เพ่ือสร๎างความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่ 3 ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
จุดเน้นที่          1 นักเรียน   
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  2  การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
    ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 
โทรศัพท์                 0862534544   E-mail   :   soriya544@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน   มกราคม 2566 ถึง สิงหาคม 2566 
งบประมาณ              17,500 บาท 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 
(หลัก)   ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (1)   ด๎านความมั่นคง  
(3) เปูาหมาย    บ๎านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ    
(2)      ประเด็น     การรักษาความสงบภายในประเทศ  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 1 ) ความมั่นคง 
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  ประชาชนอยูํดี กินดี  และมีความสุขดีขึ้น 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย๑  พร๎อมธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลัก 
          ของชาติสถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ  ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

 

 
 
ชื่อองค์ประกอบ :    V04      สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
   ชื่อปัจจัย :      F0403  การปลูกฝังคํานิยมที่ดีให๎แกํเด็กและเยาวชน     

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:soriya544@gmail.com
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                     : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการขึ้น 
ทรงราชย๑เป็นพระมหากษัตริย๑พระองค๑ที่ 10 แหํงพระบรมราชจักรีวงศ๑ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  
ความวํา  “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน๑ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับ 
พระราชปณิธานด๎านการศึกษาของพระบาทสเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร คือการสร๎างคนดี สมเด็จ พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จึงทรงมี
พระบรมราโชบายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแหํงองค๑พระบรมชนกนาถในการสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 
โดยทรงมุํงให๎การศึกษาต๎องสร๎างพ้ืนฐานแกํนักเรียน 4 ด๎าน ประกอบด๎วย 1) การมีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอ
บ๎านเมือง 2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  3) การมีงานท ามีอาชีพ และ 4) การเป็นพลเมืองดี 
บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาสํงเสริมให๎หนํวยงานตํางๆ ได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา   

  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น๎อมน าพระบรม 
ราโชบายด๎านการศึกษา มาเป็นหลักไทย ในการสร๎างผู๎เรียน เป็นคนดีและพัฒนาให๎เป็นคนเกํง สูํการ
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อยํางเป็นรูปประธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น
หนํวยงานผู๎แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค ได๎ตระหนัก และเห็นความส าคัญ จึงได๎จัดท าโครงการ 
สร๎างและสํงเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด๎านการศึกษา สูํการปฏิบัติขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาเรียนรู๎ พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย๑ไทย  
และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีตํอประชาชนชาวไทย 
      2.2  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอบ๎านเมือง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมและ 
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
      2.3 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได๎เรียนรู๎นวัตวิถีของท๎องถิ่น
และชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจในท๎องถิ่นและชุมชนของตนเอง  
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  

      3.1.1 นักเรียนและคร ูในสถานศึกษากลุํมเปูาหมาย 70 โรง จ านวน 350 คน เข๎ารํวม
กิจกรรมการศึกษาเรียนรู๎ พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย๑ไทย และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีตํอประชาชน
ชาวไทย 

3.1.2 นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎เรียนรู๎นวัตวิถีของท๎องถิ่นและชุมชน มีจิตส านึกรักและ 
ภูมิใจในท๎องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
   3.2.1 ผู๎เรียนทุกชํวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข  

3.2.2 ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎นวัตวิถีของท๎องถิ่นและชุมชม มีจิตส านึกรักษ๑ท๎องถิ่นและชุมชน 
ของตนเอง สามารถน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

   3.2.2 ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอบ๎านเมือง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมและมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

สร๎างและสํงเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระ
ยุคลบาทด๎านการศึกษาสูํการปฏิบัติ  สูํสถานศึกษา 

พ.ค.-ส.ค.2566 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

2 ประกวดภาพยนตร๑สั้น การสํงเสริมความเป็นพลเมืองดี 
ตามรอยพระยุคลบาท 

พ.ค.-ส.ค.2566 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

3 สรุปและรายงานโครงการ ก.ย.2566 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย     สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ         งบประมาณ 17,500 บาท 
 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 สร๎างและสํงเสริมความเป็นพลเมือง
ดี ตามรอยพระยุคลบาทด๎านการศึกษาสูํการ
ปฏิบัติ สูํสถานศึกษา กลุํมเปูาหมาย 70 โรงเรียน  
ครู 1 คน นักเรียน 4 คน (350 คน) 
    1. คําตอบแทนวิทยากรนอกสังกัด 1 คน             
3 ชั่วโมง ๆ ละ 1200 บาท (1x1,200x3) 
    2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มนักเรียน ครู 
คณะท างาน 365 คน 1 มื้อๆละ 30 บาท 
(365 คน x 30 บาท x 1มื้อ)     
   3. คําพาหนะส าหรับคณะวิทยากรผู๎ชํวย  โดย
เฉลี่ย ระยะทางจาก Google map 

16,520  
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 

10,950 
 
 

1,970 

  

กิจกรรมที่  2 ประกวดภาพยนตร๑สั้น การสํงเสริม
ความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ระดับ 
ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 
  1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
คัดเลือกภาพพยนต๑สั้น 7 คนๆละ 30 บาท 
(7 คน x 30 บาท x 2มื้อ) 
    2. คําอาหารกลางวันคณะกรรมการ คัดเลือก
คัดเลือกภาพพยนต๑สั้น7คน(7คนx80บาทx1มื้อ) 

980   
 
 

420 
 
 

560 

  

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานโครงการ - - - -  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 17,500 3,600 13,900   
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     - ด๎านเวลาในการด าเนินงาน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงานตามปฏิทินอยํางเครํงครัด 
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและครู กลุํมเปูาหมาย 70 โรง 350 คน เข๎ารํวม
กิจกรรมการศึกษาเรียนรู๎ พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย๑ไทย 
และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีตํอประชาชนชาวไทย 
2. นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎เรียนรู๎นวัตวิถีของท๎องถิ่นและชุมชน มี
จิตส านึกรักและภูมิใจในท๎องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

 
แบบส ารวจ 

 
 
 

แบบส ารวจ 

 
ร๎อยละ 80 

 
 
 

ร๎อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู๎เรียนทุกชํวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครอง ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข  
2. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎นวัตวิถีของท๎องถิ่นและชุมชม มีจิตส านึกรักษ๑
ท๎องถิ่นและชุมชนของตนเอง สามารถ น าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎
ในชีวิตประจ าวัน 
3. ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอบ๎านเมือง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
และมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 
แบบสอบถาม 

 
ร๎อยละ 80 

 
 

ร๎อยละ 80 
 
 

ร๎อยละ 80 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ผู๎เรียนทุกมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข     
    2. ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอบ๎านเมือง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมและมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  
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โครงการ     ขับเคลื่อนงานด๎านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ    ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดสมดุลและยั่งยืน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎าง 

ความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่  3 ยกระดับ  
  คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
จุดเน้น           ที่  3  สถานศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี  
  ประสิทธิภาพ     ตัวบํงชี้ที่ 1  การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ      นางโสริญา  เอียดจุ๎ย  
โทรศัพท์                      0862534544   E-mail   :   soriya544@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ธันวาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 
งบประมาณ                  12,500 บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 
(หลัก)   ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (1)   ด๎านความมั่นคง  
(4) เปูาหมาย    บ๎านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ    
(2)      ประเด็น     การรักษาความสงบภายในประเทศ  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 1 ) ความมั่นคง 
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  ประชาชนอยูํดี กินดี  และมีความสุขดีขึ้น 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย๑  พร๎อมธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลัก 
           ของชาติสถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ  ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

 

 
 
 

ชื่อองค์ประกอบ :    V04      สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
   ชื่อปัจจัย :      F0403  การปลูกฝังคํานิยมที่ดีให๎แกํเด็กและเยาวชน     
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                     : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต แนะวิธีปฏิบัติ ที่
พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร มีพระราชด ารัสชี้แนะ 
แกํพสกนิกรชาวไทยมานานกวํา30 ปี พระองค๑ทรงเน๎นย้ าแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิด พ่ึงตนเอง
เพ่ือให๎เกิดความพอมีพอกิน พอใช๎ ของคนสํวนใหญํ โดยใช๎หลักความพอประมาณ การค านึงถึงการมี
เหตุผล การสร๎างภูมิค๎ุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมํให๎ประมาท ตระหนักถึงการ
พัฒนาอยํางเป็นขัน้เป็นตอนที่ถูกต๎องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรม เป็นกรอบในการปฏิบัติและการ
ด ารงชีวิต 
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย สํงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โดยมีเปูาประสงค๑พัฒนาการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังให๎เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะ อยูํอยํางพอเพียง โดยก าหนด
มุํงพัฒนาสถานศึกษาทุกแหํง ให๎สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานศึกษาพอเพียง ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 ของสถานศึกษาท่ัวประเทศ และเพ่ือให๎สถานศึกษา
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนและบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือให๎เกิดผลในการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยําง
ตํอเนื่อง 
  ดังนั้นเพื่อให๎การขับเคลื่อนการพัฒนาการด าเนิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูํสถานศึกษาและการประเมินสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ยังไมํได๎รับการประเมินและรองรับเป็น
สถานศึกษาพอเพียง เข๎ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามผลการประเมินของตนเองของ
สถานศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จึงได๎จัดท าโครงการขับเคลื่อน
งานด๎านสถานพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
อยํางตํอเนื่อง 
  2.2 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาพอเพียง พัฒนาเป็นสถานศึกษาต๎นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รุํนที่ 2  
  2.3 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาพอเพียง พัฒนาเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
  3.1.1 สถานศึกษาร๎อยละ 80 ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาพอเพียงอยําง
ตํอเนื่อง 
  3.1.2 สถานศึกษาศึกษาพอเพียง จ านวน 30 โรง พัฒนาเป็นสถานศึกษาต๎นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รุํนที่ 2  
  3.1.3 สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 5 โรง พัฒนาเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
      3.2.1 สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาพอเพียงไดอ๎ยํางตํอเนื่อง 
  3.2.2 สถานศึกษาศึกษาพอเพียง สามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาต๎นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รุํนที่ 2 ได๎ 
   3.2.3 สถานศึกษาพอเพียง สามารถพัฒนาเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาได๎ 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

ส ารวจความต๎องการของสถานศึกษา ที่ต๎องการพัฒนาเป็น
ศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎าน
การศึกษา 

ธ.ค.2565 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

2 คัดเลือกสถานศึกษาต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง รุํนที่ 2 ที่มี
แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จและเป็น
แบบอยํางได๎ 

มี.ค.2566 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

3 สร๎างทีมงานเป็นพ่ีเลี้ยงให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษาท่ี
ต๎องการพัฒนาเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา 

พ.ค.-ส.ค.2566 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.2566 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 
 
5.  พื้นที่เป้าหมาย     สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 
6.  งบประมาณ                 จ านวน 12,500 บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา  

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจความต๎องการของสถานศึกษา 
ที่ต๎องการพัฒนาเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านการศึกษา 

- - - - 1 

กิจกรรมที่  2 คัดเลือกสถานศึกษาต๎นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง รุํนที่ 2 ที่มีแนวทางการด าเนิน 
งาน ที่ประสบความส าเร็จและเป็นแบบอยํางได๎ 
    1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
คัดเลือกต๎นแบบสถานศึกษาพอเพียง 5 คน 
(5 คน x 30 บาท x 2มื้อ) 
    2. คําอาหารกลางวันคณะกรรมการ คัดเลือก
ต๎นแบบสถานศึกษาพอเพียง 5 คน  
(5 คน x 80 บาท  x 1มื้อ) 

700 -  
 
 
 

300 
 
 

400 

- 2 

รวม 700  700   
กิจกรรมที่  3 สร๎างทีมงานเป็นพี่เลี้ยงให๎ความ
ชํวยเหลือสถานศึกษาที่ต๎องการพัฒนาเป็นศูนย๑การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎าน
การศึกษา    
ครั้งที่ 1 
    1. คําวิทยากรนอกสังกัด 1คน 
(1คนx3 ชม.x1,200บาท) 
    2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  30 คน (30คน
x30บาทx1มื้อ) 
ครั้งที่ 2 
    1. คําวิทยากรนอกสังกัด 1 คน  
(1คนx3 ชม.x1,200บาท) 
    2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 30 คน  
(30คนx30บาทx1มื้อ) 
   3. คําพาหนะส าหรับทีมงานพี่เลี้ยงให๎ความ
ชํวยเหลือสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็น 
ศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด๎านการศึกษา ระยะทาง Google map 
(รถยนต๑ 5 คัน/ทีม x 500 บาท) 

11,500  
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
 

3,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

900 
 
 
 
 

900 
 

2,500 

 3-4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา  

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 1. คําจ๎างถํายเอกสารและเข๎าเลํม  

300   300   4 

รวม 300  300   
รวมทั้งสิ้น 12,500 7,200 5,300   

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - ด๎านเวลาในการด าเนินงาน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงานตามปฏิทินอยํางเครํงครัด 
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาร๎อยละ 80 ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สถานศึกษาพอเพียงอยํางตํอเนื่อง 
2. สถานศึกษาศึกษาพอเพียง จ านวน 30 โรง พัฒนาเป็น
สถานศึกษาต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รุํนที่ 2  
3 สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 5 โรง พัฒนาเป็นศูนย๑การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

 
แบบประเมิน 

 
ร๎อยละ 80 

 
จ านวน 30 โรง 

 
 

จ านวน 5 โรง 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษา
พอเพียงไดอ๎ยํางตํอเนื่อง 
2. สถานศึกษาพอเพียง สามารถพัฒนาเป็นศูนย๑การเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาได๎ 

แบบประเมิน  
ร๎อยละ 80 

 
จ านวน 5 โรง 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. สถานศึกษาพอเพียง สามารถพัฒนาเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษาได๎อยํางน๎อย 5 โรง 
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โครงการ    พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎งานสวนพฤกษศาสตร๑ ในโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 
               อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นฐาน 
                   

 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ     ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการสร๎างเสริมคุณภาพ 
  ชีวิตที่เป็นมิตรก าลังแวดล๎อม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ยกระดับด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย๑สินของประชาชน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพชีวิตควบคูํสิ่งแวดล๎อมและอัตลักษณ๑ของโคราช 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4    
   ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้น    ที่ 1  นักเรียน    ที่  2  ครู    ที่  3  สถานศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ     ตัวบํงชี้ที่ 1  การบริหารงานด๎านวิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวมนชยา  ประสงค๑ และคณะศึกษานิเทศก๑ 
โทรศัพท์                    099 – 7538353     E-mail   :  numon_prasong@esdc.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน     มกราคม  2565   –   กันยายน   2566  
งบประมาณ                23,100.- บาท 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              : M1 
 

(หลัก)  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (5) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
(1)  เปูาหมาย   ยกระดับกระบวนทัศน๑ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสํวนรํวม และธรรมาภิบาล 
(2)  ประเด็น    ยกระดับกระบวนทัศน๑เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ   
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 18 ) การเติบโตอยํางยั่งยืน  
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  สภาพแวดล๎อมของประเทศไทยมีคุณภาพที่ดีข้ึนอยํางยั่งยืน  
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ    การยกระดับกระบวนทัศน๑เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค๑ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
     และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

 

ชื่อองค์ประกอบ :    V01  ความตระหนักรู๎และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมของคนไทย      
ชื่อปัจจัย : F0102 การสร๎างการรับรู๎ จิตส านึก คํานิยม  และการตระหนักรู๎ที่ถูกต๎องด๎านสิ่งแวดล๎อม 

              อยํางมีสํวนรํวม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                      : M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
    สิ่งแวดลอมได๎ถูกยกระดับความส าคัญบรรจุไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
(พ.ศ.2560–2579) โดยยุทธศาสตรที่ 5 ระบุไววา“การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม” ซึ่งน าไปสูํยุทธศาสตรตามแผนการศึกษาแหํงชาติ ยุทธศาสตรที่ 5 วาดวย “การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” เปนผลใหสถานศึกษาทั่วประเทศตองปรับตัว 
เพ่ือรับกับยุทธศาสตรชาติ และแผนการศึกษา 20 ป โดยเฉพาะการสอน สถานศึกษาจ าเปนตองมีการ
สอดแทรกการสรางจิตส านึกเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอมเขาสูกระบวนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน 
ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือให๎บรรลุจุดมุํงหมายที่ส าคัญ คือ ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อมหรือจริยธรรมสิ่งแวดล๎อม อันจะน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน และสิ่งที่
ส าคัญควรมีการสอนจริยธรรมสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปด๎วย หรือควรสอดแทรกจริยธรรมในการเรียนการสอน
ไปในขณะเดียวกันงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืชของโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎เยาวชน  บุคคลทั่วไป  เข๎าใจถึงความส าคัญ
และประโยชน๑ของพันธุกรรมพืช รู๎จักหวงแหนและน าไปใช๎ประโยชน๑ด๎านตํางๆ เชํน ด้านการจัดการเรียน
การสอน โดยเชื่อมโยงบูรณาการเข๎ากับกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระ ด๎วยกิจกรรมพัฒนา
ตํางๆ ตามความเหมาะสมของนักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม มีการปลูกพันธุ๑ไม๎ตํางๆ ในโรงเรียน เพื่อความ
สวยงาม รํมรื่น สร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎แกํโรงเรียน สํงเสริมให๎นักเรียนเป็นคนที่มีความเข๎าใจธรรมชาติ รัก
ธรรมชาติ จิตใจอํอนโยนและเป็นแหลํงศึกษาหาความรู๎ ด้านการอนุรักษ์เป็นที่รวบรวมพันธุ๑ไม๎ตํางๆ เชํน 
ไม๎ดอก  
ไม๎ประดับ ไม๎หายาก ไม๎ในท๎องถิ่น และพืชสมุนไพร 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตระหนักถึงความส าคัญ
งานสิ่งแวดลอมและงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ตามยุทธศาสตรชาติ จึงได๎สํงเสริม สนับสนุนให๎
โรงเรียนในสังกัด สมัครเข๎ารํวมโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และด าเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน 
ด าเนินการสอนโดยใช๎สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนเป็นสื่อในการเรียนการสอน เพ่ือสร๎างจิตส านึกในการ
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชให๎กับเยาวชนและบุคลากรในโรงเรียนและเป็นแหลํงเรียนรู๎ โดยให๎นักเรียนมีโอกาส
เข๎าไปศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง และพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ควบคูํกันไป เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอม ที่เนนลดการใช๎พลังงาน การจัดการ
ขยะ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ น าไปสูมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตํอไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือขับเคลื่อนบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจงาน 
สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน และสมัครเป็นสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น 

      2.2 เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย จ านวน 5 โรงเรียน ด าเนินงานงาน 
สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ให๎ได๎รับปูายพระราชทานสนองพระราชด าริ  
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2.3 เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาด าเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตามเกณฑ๑มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.4 เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษามีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโรงเรียน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนายั่งยืน   
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
  3.1.1   ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  มีความรู๎ความเข๎าใจงานสวนพฤกษศาสตร๑
โรงเรียน และสมัครเป็นสมาชิกอยํางน๎อย 7 โรงเรียน 
   3.1.2   โรงเรียนกลุํมเปูาหมาย จ านวน 5 โรงเรียน ด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร๑
โรงเรียน ให๎ได๎รับปูายพระราชทานสนองพระราชด าริ อยํางน๎อย 4 โรงเรียน 

3.1.3   สถานศึกษากลุํมเปูาหมายจ านวน 178 แหํง ด าเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล๎อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเกณฑ๑มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.14 สถานศึกษา ร๎อยละ 60 มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโรงเรียน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 
   3.2.1   บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจ และด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
   3.2.2   สถานศึกษาด าเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
เกณฑ๑มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.2.3    สถานศึกษา มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโรงเรียนสิ่งแวดล๎อม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีคุณภาพ 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมฝึกปฏิบัติการการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช๎งานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนเป็นฐาน  
- การเขียนรายงาน  - การบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร๑ฯ  
- การจัดการเรียนรู๎ งานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน องค๑ประที่ 1-2 

   มกราคม – 
สิงหาคม  2566 

 
 

นางสาวมนชยา 
ประสงค๑ 
และคณะ 

2. ประกวดผลการใช๎หนํวยบูรณาการโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษา  
   เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2565 
-  คัดเลือกผลการใช๎หนํวยการเรียนรู๎บูรณาการโรงเรียน  
   สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2565 

พฤษภาคม 2566 คณะ
ศึกษานิเทศก๑ 
และคณะท างาน 

2. นิเทศ ติดตามความก๎าวหน๎าของการจัดการเรียนการสอนของ      
   โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร๑/โรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษา  
   เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สิงหาคม  2566 คณะ
ศึกษานิเทศก๑ 

3. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงาน 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

กันยายน 2566 นางสาวมนชยา 
ประสงค๑และคณะ 
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5.  พื้นที่เป้าหมาย  
 5.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ที่เป็นสมาชิกโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร๑ 
จ านวน 5 โรงเรียน  
     5.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 
6.  งบประมาณ  23,100.-  บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน)  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คําตอบ 
แทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา
วัสดุ 

ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 อบรมฝึกปฏิบัติการการด าเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎งานสวนพฤกษศาสตร๑
โรงเรียนเป็นฐาน จ านวน 2 วัน 
   1. คําตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ  
1,200 บาท (2คน x 1,200บาท x 3 ชม.x 2 วัน) 
   2. คําอาหารวํางผู๎เข๎าอบรมและคณะท างาน 2 วัน
จ านวน 20 คน (20 คน x 30บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) 
   3. คําอาหารกลางวันผู๎เข๎าอบรมและคณะท างาน 2 วัน  
จ านวน 20 คน (20คน x 80 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน) 

20,000  
 
 
 

14,400 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2,400 
 

3,200 

 2 -3 
 

 

รวม 20,000 14,400 5,600   
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามความก๎าวหน๎าของการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร๑ 

    2 - 4 

รวม - - -   
กิจกรรมที่ 3 ประกวดผลการใช๎หนํวยบูรณาการโรงเรียน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 
2565 
-  คัดเลือกผลการใช๎หนํวยการเรียนรู๎บูรณาการโรงเรียน
สิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 
2565 
   1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะท างาน 15 คน    
       (15 คน x 30บาท x 2 มื้อ) 
   2. คําอาหารกลางวันคณะท างาน 15 คน 
      (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

2,100   
 
 
 
 
 
900 

 
1,200 

 3 

รวม 2,100  2,100   
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(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
   1.  โรงเรียนที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ผู๎บริหารและบุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนบํอย  ท าให๎การจัดการเรียนการสอนไมํตํอเนื่อง บุคลากรใหมํไมํมีความรู๎ความเข๎าใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช๎แนวทางของงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีไมํครบ
วิชาเอกท าให๎การบูรณาการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาและอุปสรรคในเชิงวิชาการด๎านความรู๎เฉพาะทาง 
   2.  ระยะเวลาในการด าเนินงานอาจเกิดสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนํา 2019 และ อาจเกิดการแพรํระบาดของเชื้อโรคอุบัติใหมํ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   1.  ประชุมชี้แจง สร๎างความรู๎ความเข๎าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎งาน
สวนพฤกษศาสตร๑เป็นฐาน นิเทศ ก ากับ ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
   2.  ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงานตามปฏิทินอยํางเครํงครัด  
และปฏิบัติตนตามมาตรการการปูองกันการแพรํระบาด ของกระทรวงสาธารณะสุขอยํางเครํงครัด 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ   
1. บุคคลาการของโรงเรียนในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจงาน
สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน และสมัครเป็นสมาชิกอยํางน๎อย  
7 โรงเรียน 

- ประกาศ อพ.สธ อยํางน๎อย  
7 โรงเรียน 

2. โรงเรียนกลุํมเปูาหมาย จ านวน 5 โรงเรียน ด าเนินงานงาน
สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ให๎ได๎รับปูายพระราชทานสนอง
พระราชด าริ อยํางน๎อย 4 โรงเรียน 

- ประกาศ อพ.สธ อยํางน๎อย  
4 โรงเรียน 

 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คําตอบ 
แทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา
วัสดุ 

ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน และวางแผน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-  ถํายเอกสารและเข๎าเลํม(10 เลํมx100บาทx100 หน๎า) 

1,000   
 

1,000 

 4 

รวม 1,000  1,000   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 23,100    23,100     
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ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
3. สถานศึกษากลุํมเปูาหมายจ านวน 178 แหํง ด าเนินงาน
โรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเกณฑ๑
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- สรุปรายงานผล
การด าเนินงานของ
โรงเรียน 

ร๎อยละ 80 

4. สถานศึกษา มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
โรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

- แบบประเมิน/ผล
การประกวดฯ  

ร๎อยละ 60 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด มีความรู๎ความเข๎าใจ และ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 
- สรุปรายงาน
โครงการ 

 
ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมาย 

2. สถานศึกษาด าเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามเกณฑ๑มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
- สรุปรายงาน
โครงการ 

 
ร๎อยละ 60 

3. สถานศึกษา มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
โรงเรียนสิ่งแวดล๎อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีคุณภาพ 

- แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 

ร๎อยละ 60 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

              โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน  
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน นักเรียนมีความตระหนัก 
และเห็นคุณคําในการอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นของตน 
และโรงเรียนสมาชิกมีความพร๎อมในการขอรับการประเมินโรงเรียนรับปูายสนองพระราชด าริพระราชทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

โครงการ    สํงเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎เชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
               การบริหารและจัดการเรียนรู๎วิถีใหมํ                
              
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ   ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎าง 

สังคมแหํงการเรียนรู๎  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3. เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   

และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน   
  การวิจัย  และนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันและการประกอบอาชีพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่ 3  ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  
จุดเน้น  ที่ 2. ครู  2.4 ครูมุํงเน๎นพัฒนาวิจัยและ นวัตกรรม   จุดเน๎นที่ 3 สถานศึกษา      
  3.5  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
  ประสิทธิภาพ   ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววริศศรุตา  ตามตะคุ     และคณะ 
โทรศัพท์            09-4548-5955   E-mail   :   warissaruta@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน     ธันวาคม 2565  – กันยายน  2566 
งบประมาณ                50,000  บาท  
 

ส่วนที่  1 ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ               : M1                                                
 

(หลัก)   ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3)  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  
(1) เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศรวรรษที่ 21  
(2)     ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู๎   
(1)   เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)   คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะ 
      ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
      อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
     ที่ 21 
 (3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ 
      และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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ชื่อองค์ประกอบ :  V05  สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ 

 ชื่อปัจจัย :  F0504  การวิจัยและสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการจัดการศึกษา    
 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                               : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่ความรับผิดชอบในการจัดการด าเนินการ 
และให๎บริการทางการศึกษาส าหรับประชาชน เป็นกระทรวงหลักท่ีต๎องรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ชาติ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งยุทธศาสตร๑ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อน 
ส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูํเปูาหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว โดยมี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหนํวยงานในการจัดและการสํงเสริมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และก ากับดูแล การจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให๎กับเยาวชนวัยเรียนให๎เป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่ดีเกํง มีคุณภาพ มีภูมิปัญญา และมีนวัตกรรม
ตามความคาดหวังของประเทศ และได๎มีการประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1  
ด๎านคุณภาพผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนมีความสามารถ ในการสร๎างนวัตกรรม ดังนั้นการสร๎างนวัตกรรมจึงเป็น 
เรื่องท่ีหนํวยงานของรัฐจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญ 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่พัฒนาเด็ก
และ เยาวชนของประเทศ จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน ามาจัดการศึกษา
พัฒนาเด็ก และเยาวชนให๎เป็นนักประดิษฐ๑ นักคิดสร๎างสรรค๑ นักวิจัยและนักพัฒนานวัตกรรม เพ่ือรองรับ
การ เปลี่ยนแปลงด๎านการศึกษาเข๎าสูํยุคประเทศไทย 4.0 หรือยุคปัญญาประดิษฐ๑ตั้งแตํ ปี 2555- 2560 
พบวํา ครูที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะของผู๎เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 นั้น จ านวนครูที่ประสบความส าเร็จด๎านงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ยังไมํเพียงพอกับความต๎องการของการขยายตัวในการพัฒนาด๎านนวัตกรรม นอกจากนี้ จึงเห็นความ
จ าเป็นที่ต๎องพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ส าหรับครูในโรงเรียนทั่วไปเพ่ือจัดการเรียนรู๎
ให๎ผู๎เรียน พัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช๎การวิจัยเป็นฐานเพ่ือสร๎าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) พร๎อมทั้งการบริหารสถานศึกษา 
ด๎วยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นจุดที่สร๎างความชอบธรรมให๎แกํสถานศึกษา รูปแบบ
ที่ชัดเจนคือ การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 ใช๎บังคับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2542 โดยได๎ก าหนดสาระส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในหมวดที่ 1 บททั่วไป วําด๎วย 
ความมุํงหมาย หลักการ มาตรา 9 และในหมวดที่ 6 วําด๎วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47, 48, 49, 50 และมาตรา 51 ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษา ทุกระดับด าเนินการด๎านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา สํงผลให๎สถานศึกษา ต๎องแสวงหาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตํางๆ  
เพ่ือน ามาใช๎ให๎เหมาะสมกับสถานศึกษาของตน ดังนั้น ในการวิจัยการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา  
จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได๎เป็นอยํางดี  ตลอดทั้งในการพัฒนาการ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ปฏิบัติงานด๎วยการแก๎ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยใช๎การวิจัยเป็นฐานเพ่ือให๎เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จึงได๎จัดท า โครงการสํงเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎
เชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการเรียนรู๎วิถีใหมํ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสํงเสริมและกระตุ๎นให๎เกิดการสร๎างงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ 
และการปฏิบัติงานในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะของผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21 

2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  
การแก๎ปัญหาจากการปฏิบัติงาน  โดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน (Research - Based Learning : RBL) ให๎เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    2.3 เพ่ือพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร๎างงานวิจัยและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการศึกษาด๎วยวิถีปกติใหมํได๎อยํางมีประสิทธิผล 
 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 

       3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
จ านวน 178 โรงเรียน ด าเนินงานสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 ให๎เป็นวิถีปกติ และเกิดความ
ยั่งยืน  
                 3.1.2 สถานศึกษาจ านวน 178 โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ พัฒนางาน  
การแก๎ปัญหาจากการเรียนรู๎  โดยเน๎นให๎มีการวิจัยเป็นฐาน 
                   3.1.3  สถานศึกษา จ านวน 178 โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 พัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร๎างงานวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการศึกษาด๎วยวิถีปกติใหมํได๎อยํางมีประสิทธิผล 
   3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)     

        3.2.1  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 4  ด าเนินงานสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะของผู๎เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21  ให๎เป็นวิถีปกติ และเกิดความยั่งยืน  
                  3.2.2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต  4 สํงเสริมสนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  
การแก๎ปัญหาจากการเรียนรู๎โดย เน๎นให๎มีการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางาน 
                  3.2.3  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 4 พัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร๎างงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการศึกษาด๎วยวิถีปกติใหมํได๎อยํางมีประสิทธิผล 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งเครือขํายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 

สพป.นม.4 (Korat @4 Research and Innovation 
Education Network : KRIN)    
-การขับเคลื่อนโครงการฯ ก าหนดงานเสนอขอทุนการวิจัย /
การน าเสนอเพ่ือขอรับทุนการวิจัย KRIN 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม  
2565       
 

นางสาววริศศรุตา   
ตามตะคุ และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเป็นฐาน
(Research - Based Learning : RBL) ด๎วยวิถีปกติใหมํ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํศตวรรษที่ 21 เปูาหมาย : 
ผู๎บริหารสถานศึกษา (จ านวน 178 คน และบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพ้ืนที่  จ านวน 50 คน กลุํมงานฯ ละ5 
คน และศึกษานิเทศก๑ จ านวน 15 คน ) 

มกราคม 
2566 

นางสาววริศศรุตา   
ตามตะคุ และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคลินิกเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม: เพ่ือคอยชํวยเหลือและให๎ค าแนะน าด๎านการ
จัดท านวัตกรรมการเรียนรู๎และการท าวิจัยทางการศึกษาแกํ
ครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 2 รูปแบบ คือ 1) 
บริการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 -18.00 น. และ 2) 
ระบบ ออนไลน๑ (กลุํมไลน๑คณะกรรมการคลินิกให๎บริการ) 

มกราคม – 
กันยายน 
2566 
 

นางสาววริศศรุตา   
ตามตะคุ และคณะ 

4 กิจกรรมที่ 4 การเสนอเค๎าโครงรํางวิจัยเพื่อขอรับทุน มีนาคม 2566 นางสาววริศศรุตา   
ตามตะคุ และคณะ 

5 กิจกรรมที่ 5 การเสนอเค๎าโครงรํางนวัตกรรมการเรียนรู๎
เพ่ือขอรับทุน 

มีนาคม 2566 นางสาววริศศรุตา   
ตามตะคุ และคณะ 

6 กิจกรรมที่ 6 Symposium : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎
ของครู ผลงานวิจัยด๎านการบริหารสถานศึกษา และ
ผลงานวิจัยของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สพป.นครราชสีมา เขต 4 

กรกฎาคม 
2566 

นางสาววริศศรุตา   
ตามตะคุ และคณะ 

7 กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ สิงหาคม 
2566 

นางสาววริศศรุตา   
ตามตะคุ และคณะ 

 
5.  พื้นที่เป้าหมาย    

1. โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4  
2. สพป.นครราชสีมา เขต 4 
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ส่วนที ่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M4-M5                                                                                               
 

6.  งบประมาณ           งบประมาณ     50,000   บาท  
 

 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งเครือขํายวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา สพป.นม.4 (Korat @4 Research and 
Innovation Education Network : KRIN)    
-การประชุมการขับเคลื่อนโครงการฯก าหนดงานเสนอ
ขอทุนการวิจัย/การน าเสนอเพ่ือขอรับทุนการวิจัย KRIN  
 -คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (25คนX30บาทX1มื้อ) 
 -คําวัสดุ อุปกรณ๑ตามโครงการฯ 

1,200   
 
 
 
 
750 
  

 
 
 
 
 
 
450 

  1 

รวม 1,200  750 450  
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัย 
เป็นฐาน (Research – Based Learning : RBL)  
ผําน Application ZOOM เปูาหมาย : ครู จ านวน 178 
คน ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 178 คน และบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพ้ืนที่ จ านวน 50 คน (กลุํมงานฯละ5 
คน) และศึกษานิเทศก๑ จ านวน 15 คน ) ด าเนินการ 3 
รุํนๆละ 1 วัน  
-คําตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 
บาท  (1คนx6ชม.x600บาท)  

3,600 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 

   2 

รวม 3,600 3,600    
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคลินิกเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 2 รูปแบบ คือ  
1) บริการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 -18.00 น. และ  
2) ระบบออนไลน๑ (กลุํมไลน๑คณะกรรมการคลินิก
ให๎บริการ)  

- - - -   2-3 

รวม -     
กิจกรรมที่ 4 การเสนอเค๎าโครงรํางวิจัยและนวัตกรรม
การเรียนรู๎ เพื่อขอรับทุน  
1. ครูผู๎สอน ทุนละ 2,000 บาท จ านวน 10 ทุน 
   (วิจัย 5 ทุน + นวัตกรรม 5 ทุน)   
2. ผู๎บริหารสถานศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จ านวน  
8 ทุน   (วิจัย 4 ทุน + นวัตกรรม 4 ทุน)   
 

41,000  
 
20,000 
 
16,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   2 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ 

3. บุคลากรทางการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท 1 ทุน   
4. ด าเนินการพิจารณาเค๎าโครงรํางวิจัยและนวัตกรรม
การเรียนรู๎ เพ่ือขอรับทุน 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (25คนx30บาทx2มื้อ) 
-คําอาหารกลางวัน  (25คนx60บาทx1มื้อ) 

 2,000 
 

 
 
 
1,500 
1,500 

  

รวม 41,000 38,000 3,000   

กิจกรรมที่ 5 Symposium : กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู๎ของครู ผลงานวิจัยด๎านการบริหารสถานศึกษา 
และผลงานวิจัยของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สพป.นม.  การน าเสนอผลงานวิจัยของครู 
ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของ
สพป.นม.4 ระยะเวลา 1 วัน มีคําใช๎จํายดังนี้ 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะวิจัยและนวัตกรรม 35 
คน (35คนx30บาทx2มื้อ) 
-คําอาหารกลางวัน คณะวิจัยและนวัตกรรม 35 คน 
 (35คนx60บาทx1มื้อ) 

4,200   
 
 
 
 
 
 
2,100 
 
2,100 

- 4 
 

รวม 4,200  4,200   
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินงานจัดท า
งานวิจัยและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 

- - - - 4 

รวม -     
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 41,600 7,950 450  

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ผู๎เข๎ารํวมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเป็นฐาน (Research - Based 
Learning : RBL) เปูาหมาย : ครู จ านวน 178 คน ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน 178 คน และบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพ้ืนที่  จ านวน 50 คน (กลุํมงานละ 5 คน) และศึกษานิเทศก๑ จ านวน 15 คน ไมํเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 
  2. ระยะเวลาในการด าเนินงานไมํเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3. เกิดปัญหาและอุปสรรคระหวํางในการปฏิบัติการจริง 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเป็นฐาน 
(Research - Based Learning : RBL) ผําน Application ZOOM  
             2. วางแผนการด าเนินงานอยํางรอบคอบ 

         3. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงานตามปฏิทินอยํางเครํงครัด 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 
1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
สํงเสริมและกระตุ๎นให๎เกิดการสร๎างงานวิจัยและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะและทักษะของผู๎เรียนในศตวรรษท่ี 21 

- แบบนิเทศตามโครงการฯ 
- รายงานผลการวิจัยของครู  
ผู๎บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา  
-แบบประเมินผลเค๎าโครงรําง
วิจัย/ผลงานวิจัย 

ร๎อยละ 80 

2. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ การวิจัยเป็นฐาน 
(Research - Based Learning : RBL) ให๎เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-แบบประเมินโครงการฯ ร๎อยละ 80 

3. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสร๎าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาและการปฏิบัติงานด๎วยวิถีปกติใหมํ
ได๎อยํางมีประสิทธิผล 

- แบบประเมินโครงการฯ 
- รายงานสรุปผลโครงการฯ 

ร๎อยละ 80 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับสํงเสริมและกระตุ๎นให๎เกิดการสร๎าง
งานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะของผู๎เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

9.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ การวิจัย
เป็นฐาน (Research - Based Learning : RBL) ให๎เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

9.3  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสร๎างผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการศึกษาและการปฏิบัติงานด๎วยวิถีปกติใหมํได๎อยํางมีประสิทธิผล 
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โครงการ    พัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษา 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ    ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ให๎ทันสมัย  มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง  
 และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหาร 
   จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่ 3 ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้น            ที่  2 ครู   ที่  4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ  ตัวบํงชี้ที่  1  การบริหารงานด๎านวิชาการ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางโสริญา  เอียดจุ๎ย   และคณะศึกษานิเทศก๑ 
โทรศัพท์                     0862534544   E-mail   :   soriya544@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน       มกราคม 2566 ถึง สิงหาคม 2566 
งบประมาณ                  100,000   บาท 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
   (1)  เปูาหมาย คนไทยคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2)  ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )*  การพัฒนาการเรียนรู๎   
   (1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะ 
        ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และท างานรํวมกับ 
        ผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
   (2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการ 
        เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   (3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
        มีทักษะการเรียนรู๎  และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎ 
        อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู๎ 
   ชื่อปัจจัย :  F0303   กิจกรรมพฒันาผู๎เรียนที่หลากหลายและสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
                             ในแตํละชํวงวัย 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                   : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔  โดยกลุํมนิเทศ 
ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา ได๎จัดตั้ง “ชมรม” ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพื่อเป็นเครือขําย
การนิเทศการศึกษา โดยได๎ก าหนดระเบียบของชมรมอยํางชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารชมรม และมี
สมาชิกชมรม เพื่อรํวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ให๎มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวง ศึกษาธิการ ก าหนด 
  เพ่ือให๎คณะกรรมการบริหารชมรมดังกลําว ได๎รํวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยให๎รํวมกันพัฒนาศักยภาพของครูผู๎สอนในแตํละชมรม และรํวมกันพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ตามจุดเน๎นด๎านนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎แกํ 1) 
นักเรียนมีความปลอดภัย  ในทุกมิติ 2) นักเรียนอํานออกเขียนได๎ ลายมือสวย คิดเลขเป็น 3) นักเรียนชั้น 
ป.6, ม.3, ป.3, ป.1 ได๎รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O–NET, NT,RT 4) นักเรียนใช๎ภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎  5) นักเรียนมีทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ และทักษะชีวิต และ 6) นักเรียน
มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ และได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ เพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ศึกษานิเทศก๑และคณะครู รํวมกันพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและ
พัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนของแตํละชมรม ประกอบด๎วย 
 1. ชมรมครูปฐมวัย 
 2. ชมรมครูศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
 3. ชมรมครูคณิตศาสตร๑ 
 4. ชมรมครูภาษาอังกฤษ 
 5. ชมรมครูสังคมศึกษา 
 6. ชมรมครูการงานอาชีพ 
 7. ชมรมครูภาษาไทย 
 8. ชมรมครูวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
 9. ชมรมครูสุขศึกษาพละศึกษา 
 10. ชมรมครูคอมพิวเตอร๑ 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
            3.1.1 ครูผู๎สอนร๎อยละ 60 ได๎รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
           3.1.2 นักเรียนร๎อยละ 70 ได๎รับการพัฒนาตามจุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
          3.2.1 ครูผู๎สอนในแตํละวิชามีศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
          3.2.2 นักเรียน มีคุณภาพตามเปูาหมายของจุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

จัดกิจกรรมพัฒนาครูในชมรมตําง ๆ จ านวน 10 
ชมรม ชมรมละ 10,000 บาท ได๎แกํ  
1. ชมรมครูปฐมวัย  2. ชมรมครูศิลปะ 3. ชมรมครู
คณิตศาสตร๑ 4. ชมรมครูภาษาอังกฤษ 5. ชมรมครู
สังคมศึกษา 6. ชมรมครูการงานอาชีพ 7. ชมรมครู
ภาษาไทย  8. ชมรมครูวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
9. ชมรมครู สุขศึกษาพละศึกษา 10. ชมรมครู
คอมพิวเตอร๑ 

มกราคม   
ถึง 

สิงหาคม  
2566 

นางโสริญา  เอียดจุ๎ย      
และคณะศึกษานิเทศก๑  

2 สรุปและรายงานผล กันยายน 2566  
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย      
  ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ านวน กลุํมวิชา 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 
6.  งบประมาณ                 จ านวน     100,000     บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนาครูในชมรมตําง 
ๆ  จ านวน 10 ชมรม ๆ ละ 10,000 บาท ได๎แกํ       

100,000    2-4 

1. ชมรมครูปฐมวัย จัดกิจกรรม OPEN  HOUSE 
ปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะท างาน 
ประชุมสรา๎งความเข๎าใจ 15 คน 1 มื้อๆละ 30 บาท 
(15x30x1) 

10,000 
 
 
 

  
 

450.- 
 

 
 
 

 

4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะท างาน 
ที่มาจัดบูท  OPEN  HOUSE  จ านวน 30 คน 1 
มื้อๆละ 30 บาท (30x30x1) 
 3. คําวัสดุ 

  900  
 
 

8,650 

 

 10,000 - 1,350 8,650 - 

2. ชมรมครูศิลปะ จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ านวน 10 คนๆละ 30 บาท  
จ านวน 2 มื้อ (10x30x2) 
2. คําอาหารกลางวันคณะกรรมการด าเนินงาน
จ านวน 10 คนๆละ 80 บาท (10x80x1) 
กิจกรรมที่ 2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู๎สอนสาระ
ศิลปะท่ีจบไมํตรงวิชาเอก/ไมํตรงวุฒิ 
1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ านวน 40 คนๆละ 30 บาท จ านวน 
2 มื้อ (40x30x2) 
2. คําอาหารกลางวันคณะกรรมการด าเนินงาน
จ านวน 40 คนๆละ 80 บาท  (40x80x1) 
3. คําวัสดุ อุปกรณ๑ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

10,000   
 
 

600 
 
 

800 
 
 
 
 

2,400 
 
 

3,200 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,000 

3 
 
 
 
 
 
 
  

รวม 10,000 - 7,000 3,000  
3. ชมรมครูคณิตศาสตร๑ จัดกิจกรรมแขํงขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร๑ (Math Skills) 
   1. คําสถานที ่
   2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
จ านวน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท 
(30x2x30) 
   3. คําอาหารกลางวันคณะกรรมการ 
จ านวน 30 คนๆละ1มื้อๆละ 80 บาท(30x80x1) 
  4.คําถํายเอกสารข๎อสอบ 
  5. คําวัสดุ   

10,000   
 

1,000 
1,800 

 
 

2,400 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,100 

 

รวม 10,000  5,900 4,100  
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คําใช๎
สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

4. ชมรมครูภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1 วัน 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 55 คน2มื้อๆละ30บาท  
(55x2x30)  
-คําอาหารกลางวัน 55 คน 1มื้อๆละ 80บาท  
(55x1x80) 
-คําจ๎างถํายเอกสารในการอบรม 
-คําวัสดุ            
กิจกรรมที่ 2 สรุปผลและรายงานผล 
-คําจ๎างถํายเอกสารสรุปงาน   

10,000   
 
 

3,300 
 

4,400 
 

1,000 
 
 

400 

 
 
 
 
 
 
 
 

900 

3-4 

รวม 10,000  9,100 900  
5. ชมรมครูสังคมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร๑ 
   1. คําวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
(1คนx6ชั่วโมงx600 บาท) 
   2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มจ านวน 50 คน 2 
มื้อๆละ 30 บาท (2x30x50)   
(ขอเบิกเพียง 1,500 บาท) 
   3. คําอาหารกลางวันจ านวน 50 คน 1 มื้อๆละ 80 
บาท (50x1x80) 
   4. คําวัสด ุ

10,000  
 

3,600 

 
 
 
 

1,500 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 

3-4 

รวม 10,000 3,600 5,500 900  
 6. ชมรมครูการงานอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครูผู๎สอนวิชาการงานอาชีพเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะผู๎เรียนในยุคดิจิตอล 
1. คําวิทยากร 5 ชม.ๆละ 1200 บาท (1x5x1,200)  
2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 30 บาท 
จ านวน 30 คน (30x2x30) ขอเบิกเพียง900บาท 
3. คําอาหารกลางวัน (80 บาท ×1 มื้อ× 30 คน)  
4. คําวัสดุ  
5. คําจ๎างท าเอกสารสรุปและรายงานผล (2x100) 

10,000  
 
 

6,000.- 

 
 
 

 
900.- 

 
2,400 

 
200 

 
 
 
 
 
 
 

500 

3-4 

รวม 10,000 6,000 3,500 500  
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ทีใ่ช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

7. ชมรมครูภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาครูเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะด๎านการวิจัย 
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร๎างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับด๎านการอํานการเขียนภาษาไทยโดยใช๎การ
วิจัยเป็นฐาน ผํานระบบออนไลน๑  
1.  คําตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 
บาท2วัน (2คนx3ชม.x600บาทx2วัน) 
 กิจกรรมที่ 2 การประกวด Best Practice การ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่สํงผลให๎นักเรียน
อํานออกเขียนได๎โดยใช๎เทคนิควิธีผําน
กระบวนการวิจัย 
1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ระดับชั้นละ 5 คน จ านวน 3 ระดับ 
รวม 15 คน จ านวน 2 มื้อๆละ 30 บาท 
(15x2x30) 
2. คําอาหารกลางวัน 15 คน ๆ ละ 80 บาท จ านวน 
1 มื้อ (15x1x80) 
 3. คําวัสดุ 

10,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 
 
 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 

3-4 

รวมทั้งสิ้น 10,000      7,200 2,100 700 - 
8. ชมรมครูวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม 
Science Innovation พัฒนาครูผู๎สอนด๎าน
นวัตกรรมวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะท างานในการ 
ประชุมคณะท างาน 10 คน 1 มื้อๆละ 30 บาท 
(10x1x30) 
2. คําวิทยากรในการจัดการประชุม(ออนไลน๑)  
จ านวน 3 ชั่งโมงๆละ 600 บาท (3x1x600) 
3. คําวัสดุ 

10,000  
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

 
 
 
 

300 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,900 

4 

รวม 10,000 1,800 300 7,900  
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

9. ชมรมครูสุขศึกษาพละศึกษา จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครูเรื่อง การสอนเรื่องเพศใน
สถานศึกษา 
   1. คําวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
(1x6x600) 
   2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มจ านวน 50 คน 
2มื้อๆละ30บาท(2x30x50)  
(ขอเบิกเพียง1,500บาท) 
   3. คําอาหารกลางวันจ านวน 50 คน 1 มื้อๆละ 
80 บาท (50x1x80) 
   4. คําวัสด ุ

10,000  
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

1,500 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 

 

รวม 10,000 3,600 5,500 900  
10. ชมรมครูคอมพิวเตอร๑ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครูคอมพิวเตอร๑ด๎านการใช๎ ICT 
   1. คําวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
   2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มจ านวน 50 คน 
2 มื้อๆละ 30 บาท (2x30x50)  
(ขอเบิกเพียง 1,500 บาท) 
   3. คําอาหารกลางวันจ านวน 50 คน 1 มื้อๆละ 
80 บาท (50x1x80) 
   4. คําวัสด ุ

10,000  
 
3600 
 

 
 
 

1,500 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

900 

3-4 

รวม 10,000 3,600 5,500 900  
กิจกรรมที่ 2 สรุปและรายงานผล - - - - 4 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 100,000 25,800 45,750 28,450  
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - ด๎านเวลาในการด าเนินงาน 
  - การก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาผู๎เรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงานตามปฏิทินอยํางเครํงครัด 
   - สร๎างความเข๎าใจให๎ผู๎รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู๎สอนในแตํละชมรม ได๎รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
2. นักเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ของแตํละชมรม ได๎รับการ
พัฒนาตามจุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบสังเกต 

 
แบบประเมิน 

 
ร๎อยละ 60 

 
ร๎อยละ 70 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู๎สอนในแตํละชมรมมีศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
2. นักเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ของแตํละชมรม มีคุณภาพตาม
เปูาหมายของจุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบสังเกต 

 
แบบประเมิน 

 
ร๎อยละ 60 

 
ร๎อยละ 70 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1. เครือขํายทางวิชาการมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    2. เครือขํายทางวิชาการมีความเข๎มแข็ง มีการรํวมมือกันสร๎างเครือขํายทางวิชาการ 
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โครงการ    พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎กลุํมโรงเรียนเป็นฐาน 
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑   
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ     ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการศึกษาให๎ทันสมัย  มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   
  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหาร 
  จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่ 3 ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
จุดเน้น           ที่ 2. ครู    ที่ 4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ   ตัวบํงชี้ที่ 1  การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางโสริญา  เอียดจุ๎ย   และคณะ 
โทรศัพท์                    0862534544   E-mail   :   soriya544@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน     มกราคม  -   สิงหาคม 2566 
งบประมาณ                360,000  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3)  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 

(1) เปูาหมาย คนไทยคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )*  การพัฒนาการเรียนรู๎   
   (1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะ 
        ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และท างานรํวมกับ 
        ผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
   (2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
   (3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
        มีทักษะการเรียนรู๎  และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎ 
        อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู๎ 
   ชื่อปัจจัย :  F0303   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลายและสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ 

         ของผู๎เรียนในแตํละชํวงวัย 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                     : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศนโยบายการจัด
การศึกษา โดย อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 8 และมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศนโยบายการจัด
การศึกษา ส าหรับด๎านการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสํงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระและคลํองตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช๎จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแหํงชาติที่ได๎รับการปรับปรุง 
เพ่ือก าหนดให๎มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร๎างหนํวยงานให๎เอื้อตํอการจัดการเรียน
การสอนให๎มีคุณภาพ สถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระและคลํองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎
จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎ขับเคลื่อนนโยบาย 
สูํการปฏิบัติ อยํางเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได๎ก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ 
กลยุทธ๑ และจุดเน๎น ได๎ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎มีความปลอดภัยในทุกมิติ  
อํานออกเขียนได๎  ลายมือสวย คิดเลขเป็น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET,NT,RT  ใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มทีักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ และทักษะชีวิต มีทักษะการใช๎เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู๎ และได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑  
   เพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย และเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎กลุํมโรงเรียนเป็นฐานขึน้ 
โดยการจัดสรรงบประมาณให๎กลุํมโรงเรียน  ทั้ง 12 กลุํม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตาม 
ความเหมาะสม ตามความพร๎อมของผู๎เรียน และตามบริบท  ของสถานศึกษาในกลุํมโรงเรียน มุํงหวัง 
ให๎ผู๎เรียนทุกคน มีความปลอดภัยในทุกมิติ อํานออกเขียนได๎ ลายมือสวย คิดเลขเป็น  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน O – NET,NT,RT  ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ  
และทักษะชีวิต มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ และได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสํงเสริมให๎กลุํมโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ตามจุดเน๎นส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประกอบด๎วย 
   1. นักเรียนมีความปลอดภัย ในทุกมิติ 
   2. นักเรียนอํานออกเขียนได๎ ลายมือสวย คิดเลขเป็น 
   3. นักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ป.3, ป.1 ได๎รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O–NET, 
NT,RT     
   4. นักเรียนใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎  
   5. นักเรียนมีทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ และทักษะชีวิต  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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   6. นักเรียนมีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ และได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ 
  

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
           นักเรียนร๎อยละ 70 ได๎รับการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 
           นักเรียนมีความปลอดภัยในทุกมิติ อํานออกเขียนได๎ ลายมือสวย คิดเลขเป็น ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET,NT,RT  ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
อาชีพ และทักษะชีวิต มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ และได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ 

 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

 

จัดสรรงบประมาณให๎กลุํมโรงเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนให๎มีความปลอดภัยในทุกมติิ อํานออกเขียนได๎ 
ลายมือสวย คิดเลขเป็น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
O–NET,NT,RT  ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีทักษะ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ และทักษะชีวิต มีทักษะการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ และได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ 

มกราคม 2566 
ถึง 

สิงหาคม 2566 

นางโสริญา   
เอียดจุ๎ย       
และคณะ
ศึกษานิเทศก๑ 

2 กลุํมโรงเรียนจัดท าโครงการ  มกราคม 2566  
3 สรุปและรายงานผล กันยายน 2566  

 

5.  พื้นที่เป้าหมาย      
    กลุํมโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
จ านวน 12 กลุํม 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ             จ านวน 360,000 บาท 
 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1 จัดสรรงบประมาณให๎กลุํมโรงเรียน
เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ตามจุดเน๎น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  ด๎านนักเรียน  12 กลุํมโรงเรียน 
ๆ ละ  30,000  บาท (12 x30,000) 

360,000   
 

360,000 

 2-4 

กิจกรรมที ่ 2 กลุํมโรงเรียนจัดท าโครงการ - - - - 2-4 
กิจกรรมที่  3 สรุปและรายงานผล - - - - 4 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 360,000  360,000   
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      - ด๎านเวลาในการด าเนินงาน 
  - การก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาผู๎เรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงานตามปฏิทินอยํางเครํงครัด 
  - สร๎างความเข๎าใจให๎ผู๎รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร๎อยละ 70 ได๎รับการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน๎นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบสอบถาม 

 
ร๎อยละ 70 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความปลอดภัย ในทุกมิติ   
2. นักเรียนอํานออกเขียนได๎ ลายมือสวย คิดเลขเป็น 
3. นักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ป.3, ป.1 ได๎รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O–NET, NT,RT     
4. นักเรียนใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได๎    
5. นักเรียนมีทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ และทักษะชีวิต   
6. นักเรียนมีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ และได๎เรียนรู๎
ประวัติศาสตร๑ 

 
รายงานผลการ
ด าเนินงานของกลุํม
โรงเรียน 

 
ร๎อยละ 60 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      1. ผู๎เรียนให๎อํานออก เขียนได๎ ลายมือสวย คิดเลขเป็น และสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ 
      2. ผู๎เรียนมีทักษะการใช๎เทคโนโลยี มีทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ และทักษะชีวิต 
      3. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ ประเภทตําง ๆ คะแนนเฉลี่ยสูงกวํา
คําเฉลี่ยระดับประเทศ 
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โครงการ     สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ     ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและ 
         การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3 เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง  

และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคน 
  ทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 3 ยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้น  ที่ 2.  ครู   2.3  ครสูอนแบบ  Active  Learning    
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ     ตัวบํงชี้ที่  1  การบริหารงานด๎านวิชาการ            
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด 
โทรศัพท์                   087 1944037 E-mail   :   nanthawanh@esdc.go.th 
ระยะเวลาด าเนินงาน    มกราคม - กันยายน 2566 
งบประมาณ               14,880   บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
(1)   เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)   ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (  12 )*การพัฒนาการเรียนรู๎ 
(1)   เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)   คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะ 
      ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
      อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
      ที่ 21 
 (3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ 
      และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
      ตลอดชีวิต 
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 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู๎ 
   ชื่อปัจจัย : F0301  ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                      : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
   ด๎วย รัฐบาลได๎จัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี ด๎านที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู๎ ที่มุํงเน๎น
ผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎และมีใจใฝุเรียนรู๎ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู๎โดยใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร๑ม และการสร๎างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศ
ทางวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือให๎คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ที่มีแนวการพัฒนาสํงเสริมพัฒนา
ทักษะด๎านดิจิทัลและด๎านการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง ที่น าไปสูํ Digital Life & Learning ซึ่งสอดคล๎องกับ
เปูาประสงค๑กลยุทธ๑ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่จะสํงเสริมพัฒนา
ทักษะด๎านดิจิทัลและด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่น าไปสูํ Digital Life & Learning และมีจุดเน๎นด๎านครู
และนักเรียนโดยเน๎นให๎ครูใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนและเน๎นให๎นักเรียนมีทักษะการ
ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของการการสํงเสริมพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลและด๎านการเรียนรู๎ที่น าไปสูํ Digital Life & 
Learning ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน จึงด าเนิน
โครงการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู๎ในการจัดการเรียนการสอนของครู  
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2 เพ่ือสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎  
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
  3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดร๎อยละ 100 สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล 

         3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดร๎อยละ 100 มุํงเน๎นการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ทุก
ระดับชั้น 

 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
 3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดกิจกรรมการ

เรียนรู๎ให๎กับนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2 นักเรียนเกิดทักษะการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎  

 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มี

ทักษะพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ม.ค. - ก.ย. 65 น.ส.นันทวัน  เหิดขุนทด 

2 การประกวด Best Practice การใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ 

เม.ย. - ก.ย. 65 น.ส.นันทวัน  เหิดขุนทด 

3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ 

เม.ย. - ก.ย. 65 น.ส.นันทวัน  เหิดขุนทด 

4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 65 น.ส.นันทวัน  เหิดขุนทด 
 

5.  พืน้ที่เป้าหมาย      
  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอสูงเนิน อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากชํอง 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                               : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ                       จ านวน 14,880 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คําใช๎สอย คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
     อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรูปแบบออนไลน๑  
   - คําวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 9 
ชั่วโมง ( 600 บาท x 9 ชั่วโมง) เป็นเงิน 

5,400  
 
 
 

5,400 

  2 – 4 

รวม 5,400 5,400 - - - 
กิจกรรมที่ 2 การประกวด Best Practice   
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
    ประชุมคณะกรรมการ 35 คน ด าเนินการ
คัดเลือกผลงาน (Best Practice) การใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ มีคําใช๎จําย 
- คําอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท  
จ านวน 35 คน (80 บาท x 35 คน) เป็นเงิน 
  

9,480   
 
 
 
 
 

2,880 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 - 4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คําใช๎สอย คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท 
จ านวน 2 มื้อ จ านวน 35 คน  
(30 บาท x 2 มื้อ x 35 คน) เป็นเงิน 
- คํากรอบเกียรติบัตรผลงานโรงเรียน  
(แบํง 3 ประเภท โรงเรียนขนาดใหญํ กลาง เล็ก 
ประเภทละ 3 ล าดับ) อันละ 100 บาท  
(3 ประเภท x 3 ล าดับ x 100 บาท ) เป็นเงิน 
- คํากรอบเกียรติบัตรผลงานผู๎บริหารสถานศึกษา  
(แบํง 3 ประเภท โรงเรียนขนาดใหญํ กลาง เล็ก 
ประเภทละ 3 ล าดับ) อันละ 100 บาท  
(3 ประเภท x 3 ล าดับ x 100 บาท ) เป็นเงิน 
- คํากรอบเกียรติบัตรผลงานครู   
(แบํงเป็น 9 ประเภท กลุํมสาระการเรียนรู๎และ
ปฐมวัย ประเภทละ 3 ล าดับ) อันละ 100 บาท 
จ านวน 27 อัน (100 บาท x 27 อัน) เป็นเงิน 

  

2,100 
 

900 
 
 
 

900 
 
 
 

2,700 

 

รวม 9,480 - 4,980 4,500 - 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
   นิเทศ ติดตาม โดยรูปแบบการนิเทศออนไลน๑ 

    3 – 4 

รวม - - - - - 
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
  - รายงานผลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑ 

    4 

รวม - - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,880 5,400 4,980 4,500 - 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    การอบรมเชิงปฏิบัติการผํานระบบออนไลน๑ อาจสํงผลให๎เกิดอุปสรรคในการสาธิตและ
การฝึกปฏิบัติจริงของทั้งวิทยากรและผู๎เข๎ารับการอบรม เนื่องจากโรงเรียนบางแหํงมีอุปกรณ๑ไมํพร๎อมใน
การด าเนินงาน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     นิเทศ ให๎ค าแนะน า ชํวยเหลือ ก ากับ ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ   
1. สถานศึกษาในสังกัด สํงเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข๎ารับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด๎าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

แบบนิเทศ ติดตาม ร๎อยละ 100 

2. สถานศึกษาในสังกัด มุํงเน๎นการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู๎ทุกระดับชั้น 

แบบนิเทศ ติดตาม ร๎อยละ 100 

เชิงคุณภาพ   
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

แบบนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดร๎อย
ละ 50 มีผลงาน Best 
Practiceระดับดีข้ึนไป 

2. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู๎ 

แบบนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดร๎อย
ละ 100 สํงเสริมให๎ครู
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะพื้นฐานด๎านดิจิทัล มีความสามารถในการ 
ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา  
       2. ครูจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ นักเรียนมีทักษะด๎านดิจิทัล  
มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ เหมาะสม 
ตามชํวงวัย  
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โครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      นครราชสีมา เขต  4   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑    
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ     ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎ทันสมัย   
  มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
  จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   
 และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่  6  การพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่ 4  

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
จุดเน้น      ที่  4  ส านักงานเขตพ๎นที่การศึกษา     4.1  มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค๑กรสูํความเป็นเลิศ    
         ตัวบํงชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี    ตัวบํงชี้ที่ 2  การพัฒนาสูํองค๑การแหํงการเรียนรู๎    
           ตัวบํงชี้ที่ 3  การกระจายอ านาจและการสํงเสริมให๎มีสํวนรํวมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางนุชณภา   ชัยบ ารุง     กลุํมนโยบายและแผน 
โทรศัพท์                    0862327531    E-mail :  mynote100559@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม  2565  – กันยายน  2566 
งบประมาณ                100,070    บาท  
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 

 
(หลัก)   ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (6)  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   

  (1) เปูาหมาย     ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวม  
                      ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 

  (2) ประเด็น       ภาครัฐมีความทันสมัย     
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (Y) ประเด็น  (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1)    เปูาหมายระดับประเด็น  (Y2)    บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
         ของผู๎รับบริการ  
 (2)   แผนยํอยของแผนแมํบทฯ   การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ   
 (3)   เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)    ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมีความ 
       คลํองตัว 
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ชื่อองค์ประกอบ :      V02 ศักยภาพองค๑กร 

   ชื่อปัจจัย :   F0202      กระบวนการท างานภายใน  และนวัตกรรมการท างาน 
 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                 : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให๎คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  มีหน๎าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ที่สอดคล๎องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหํงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน๎าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติและแผนการศึกษาแหํงชาติ   
   เพ่ือให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล๎องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญ 
แหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแหํงชาติ 20 ปี  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให๎สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและสํงผลกระทบตํอระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือประเทศไทยจะได๎มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  เพื่อให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องและหนํวยงานในสังกัด 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  4  ได๎มีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  เป็นหนํวยงานทาง
การศึกษาท่ีให๎บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แกํประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่  อ าเภอปากชํอง  อ าเภอสีคิ้ว  
และอ าเภอสูงเนิน   ด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยได๎วิเคราะห๑ความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  และแผนระดับตําง ๆ  นโยบายรัฐบาล  และหนํวยงาน 
ต๎นสังกัด  และบริบทของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยมุํงเน๎น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การขยายโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อ รองรับการการด าเนินงานจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  4  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และที่สนองตอบตํอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายส าคัญเรํงดํวน   การด าเนินงานที่สอดคล๎องกับสภาพความต๎องการจ าเป็น
อันจะสํงผลตํอการน านโยบายสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   เพ่ือใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  และสถานศึกษาเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพตามเปูาหมายที่ได๎ก าหนดไว๎   
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2566  
   2.2  เพ่ือสนับสนุน  สํงเสริมให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4  และสถานศึกษา  สามารถน านโยบายสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 
   2.3  เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  มีความ
เข๎มแข็ง  สามารถบริหารจัดการให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ผํานเกณฑ๑การประเมินมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับดีเยี่ยม 
 
3.  เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
      1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   และสถานศึกษา  
ในสังกัด  จ านวน  178   แหํง  มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ทุกโรงเรียน    
      2.  ร๎อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรม สามารถน านโยบายสูํการขับเคลื่อนโดย 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
             3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
     1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  และสถานศึกษา   
178  แหํง  มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ที่มีคุณภาพ  เป็นกรอบในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
        2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามารถบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการที่รองรับงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรเพิ่มเติม ในระบบ 
Emenscr ได๎อยํางถูกต๎อง 
                  3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 และสถานศึกษา  
ในสังกัด   สามารถบริหารและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมที่  1    การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   
1.1  ประชุมยกรํางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4  

 
 
 
ตุลาคม  2565 
 
 

นางนุชณภา   
ชัยบ ารุง 
 
กลุํมนโยบาย 
และแผน 
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ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

1.2 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4  
1.3  เสนอขอความเห็นชอบ  (รําง) แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4  
1.4  จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4  เผยแพรํ/ น าแผนฯ 
สูํการปฏิบัติ 

พฤศจิกายน  2565 
 
 
มกราคม  2566 
 
 
กุมภาพันธ๑ 2566 
 
 
 

นางนุชณภา   
ชัยบ ารุง 
 
กลุํมนโยบาย 
และแผน 

2 กิจกรรมที่  2   การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.1  ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565   
2.2  เสนอขอความเห็นชอบ  (รําง) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2.3  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี เผยแพรํ/  
น าแผนสูํการปฏิบัติ 

 
 

พฤศจิกายน 2565 
 

มกราคม  2566 
 

กุมภาพันธ๑ 2566 
 

นางนุชณภา   
ชัยบ ารุง 
 
กลุํมนโยบาย 
และแผน 

3 กิจกรรมที่  3  พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตาม
นโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  วิเคราะห๑
โครงการ / กิจกรรม ตามความจ าเป็นเรํงดํวน   ที่กลุํม
ตําง ๆ เสนอ แตํไมํมีงบประมาณรองรับการด าเนินการ 

ตุลาคม  2564 – 
กันยายน  2565 

นางนุชณภา   
ชัยบ ารุง 
 
กลุํมนโยบาย 
และแผน 

4 กิจกรรมที่  4  สรุปและรายงานผล กันยายน  2566 นางนุชณภา   
ชัยบ ารุง 
 
กลุํมนโยบาย 
และแผน 

 
5.  พื้นที่เป้าหมาย   
                 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4      
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                              : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ           งบประมาณ     100,070    บาท    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา
วัสดุ 

ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   
1.1  ประชุมยกรํางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4  
   1)  คําอาหารกลางวัน 40คนx80บาทx1วัน 
   2)  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40คนx30บาทx2มื้อ 

(18,620) 
 
 

5,600 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,200 
2,400 

 1 
 

1.2 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4   
   1)  คําอาหารกลางวัน  (36 คนx80บาท) 
   2)  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม(36 คนx30บาทx2มื้อ) 

5,040  
 
 
 
 

 
 
 

2,880 
2,160 

 1 

1.3  เสนอขอความเห็นชอบ  (รําง) แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4  
  1) คําจ๎างถํายเอกสาร   เสนอที่ประชุม อ.ก.ศ.จ. และ 
ก.ศ.จ. (2 ครั้ง) (180 หน๎า ๆ ละ 0.50 x 37 เลํม) 

3,330   
 

 
3,330 

 1 

1.4  จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4  เผยแพรํ/ น าแผนฯ 
สูํการปฏิบัติ 
 1)   คําจ๎างถํายเอกสาร  (180 หน๎า ๆ ละ 0.50 บาท x  
30 เลํม)  
 2)  จ๎างท าเลํมเอกสาร  30 เลํม x 65 บาท 

4,650   
 
 
 

2,700 
 

1,950 

 1 

กิจกรรมที่  2   การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.1  ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  (2 ครั้ง)  
   1)  คําอาหารกลางวัน 55 คนx 80 บาทx 1วัน 
   2)  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 55 คนx30บาทx2มื้อ 
     3) คําพาหนะคณะท างาน  500x2 คน (ระยะทาง
โดยประมาณจาก Google Map) 

(17,580) 
 
8,700 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4,400 
3,300 
1,000 

 1 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 
ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา
วัสดุ 

ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

2.2  เสนอขอความเห็นชอบ  (รําง) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
      1)  คําจ๎างถํายเอกสาร   เสนอที่ประชุม อ.ก.ศ.จ. 
และ ก.ศ.จ. (2 ครั้ง) (230 หน๎าๆ ละ 0.50  x 37  เลํม) 

4,255   
 

4,255 

 1 

2.3  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี เผยแพรํ/  
น าแผนสูํการปฏิบัติ 
   1)  คําจ๎างถํายเอกสาร  (230 หน๎า ๆ ละ 0.50 บาท 
x 25 เลํม)  
   2)   จ๎างท าเลํมเอกสาร  (25 เลํม x 70 บาท) 

4,625    
 

2,875 
 

1,750 

 2 

กิจกรรมที่  3   พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตาม
นโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด  และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
วิเคราะห๑โครงการ / กิจกรรม ตามความจ าเป็นเรํงดํวน 
และไมํมีงบประมาณรองรับการด าเนินงาน  ที่กลุํมงาน 
เสนอ แตํไมํมีงบประมาณรองรับการด าเนินการ 

63,870  
 

 
 
 

63,870 

 
 

1 – 4  

สรุปและรายงานการด าเนินงาน  -    4 
รวม 100,070  100,070   

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1) บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจคลาดเคลื่อนตํอนโยบายและเปูาหมาย 
การด าเนินงาน 
  2) การรายงานข๎อมูลประกอบการประเมินไมํเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1) สร๎างความเข๎าใจตํอบุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องให๎เกิดความเข๎าใจที่ถูกต๎องตํอนโยบาย
และเปูาหมายการด าเนินงาน ด๎วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึง 
  2) จัดท าปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงาน และแจ๎งผู๎เกี่ยวข๎องให๎รับทราบ เพื่อวาง
แผนการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   3)  ติดตามการการด าเนินงานเป็นระยะ 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เครือ่งมือ คําเปูาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   
และสถานศึกษา ในสังกัด  จ านวน  178   แหํง  มีแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ทุกโรงเรียน    
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
และสถานศึกษา  สามารถน านโยบายสูํการปฏิบัติ    

 
-  แบบสอบถาม 
   
 
 
-  แบบประเมิน 
 
 

 
- ร๎อยละ  100 

 
 
 
-  ร๎อยละ 100 
 
 

เชิงคุณภาพ 
     1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
และสถานศึกษา  178  แหํง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 
5 ปี  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มี
คุณภาพ เป็นกรอบในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
    2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสามารถบันทึก
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
โครงการที่รองรับงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรเพิ่มเติม ในระบบ 
Emenscr ได๎อยํางถูกต๎อง 
    3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 4 ผํานเกณฑ๑การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- แผนพัฒนา
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 
2566 – 2570  
-  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2566  
- แบบประเมิน 

 
- ร๎อยละ  100 

 
 
 
 

- ร๎อยละ  100 
 
 

- ระดับดีเยี่ยม 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1   นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา   ได๎รับการพัฒนาและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21   
   9.2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  มีความเข๎มแข็งใน
การบริหารจัดการศึกษา  สามารถบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
น านโยบายสูํการปฏิบัติบรรลุตามเปูาหมายที่ได๎ก าหนดไว๎ 
                  9.3   ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและผู๎เกี่ยวข๎องมีความเชื่อมั่นตํอการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและให๎ความรํวมมือในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
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โครงการ  เสริมสร๎าง พัฒนาวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของข๎าราชการครูและบุคลากร 
            ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑   
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ        ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่  6  การพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการศึกษาให๎ทันสมัย  มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
           การจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  5 ยกระดับด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
  และทรัพย๑สินของประชาชน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร 
          จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 4  
  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น     ที่ 4   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ  ตัวบํงชี้ที่  3  ด๎านการบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      จ.ส.อ.หญิงพัสตราภรณ๑ ศรีประสม กลุํมกฎหมายและคดี 
โทรศัพท์                    0872985126       E-mail   :  lawandcasesgrop@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
งบประมาณ               17,300  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)  เปูาหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวม ตอบสนอง 
         ความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
(2)  ประเด็น   บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึก มีความ 
         สามารถสูง  มุํงม่ันและเป็นมืออาชีพ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20)* การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
         ภาครัฐ 
(1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ 
        ผู๎ใช๎บริการ 
(2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การสร๎างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3) เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1) บุคลากรภาครัฐยึดคํานิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก 
        คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  มีความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

mailto:lawandcasesgrop@gmail.com
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 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02 สมรรถนะผู๎ปฏิบัติงานด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ชื่อปัจจัย : F0201   ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง 
                                กบัการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                       : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 
  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยให๎ความส าคัญกับการศึกษาของชาติ โดยก าหนดให๎
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหํงชาติเป็นกฎหมายแมํบทซึ่งรัฐสภาได๎ให๎ความเห็นชอบตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  ขึ้น เมื่อกฎหมายวําด๎วยการจัดการศึกษาแหํงชาติมีผล
บังคับใช๎ การจัดการศึกษาได๎เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ โดยเฉพาะระบบบริหารและจัดการศึกษา 
ดังนั้น จึงมีการปฏิรูปการศึกษาโดยน าหลักการกระจายอ านาจมาใช๎ในการบริหารการศึกษา เพ่ือให๎เกิด
เอกภาพในเชิงนโยบาย แตํหลากหลายในการปฏิบัติทั้งสํวนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษา การปฏิรูป
การศึกษาดังกลําว สํงผลให๎สถานศึกษามีสถานภาพเป็นนิติบุคล สามารถบริหารจัดการรับผิดชอบ 
ตัดสินใจ และด าเนินการบริหารตําง ๆ ในอ านาจหน๎าที่ได๎โดยตรง การด าเนินตําง ๆ  ที่ผํานมาพบวํามี
ผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสํวนมีพฤติกรรมที่สํอไปในทางที่กระท าผิดทางวินัย 
ดังที่ปรากฏเป็นขําวตามสื่อตําง ๆ  เชํน การกลําวหา การร๎องเรียน การชุมนุมเรียกร๎อง การขับไลํ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้นยังมีการร๎องเรียนไปยังหนํวยงานตําง ๆ เชํน   
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ ศูนย๑ด ารงธรรม ฯลฯ ซึ่งมีนัยเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ เมื่อเกิดปัญหา
ดังกลําวการด าเนินการทางวินัยส าหรับผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ 
ไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ บุคลากรที่มีบทบาทในการด าเนินการทางวินัย ก็คือ นิติกรทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งมีอัตราก าลังไมํเพียงพอที่จะท าให๎การด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นไปด๎วยความรวดเร็ว  
การสร๎างเครือขําย (Net Work) การพัฒนาบุคลากรด๎านวินัยเป็นแนวทางหนึ่งในการลดจ านวนการกระท า
ความผิดทางวินัย อีกท้ังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นต๎นแบบของเด็ก
และเยาวชนซึ่งโดยบทบาทการท าหน๎าที่ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความใกล๎ชิดกับเด็ก
และเยาวชนของชาติ  นอกจากนี้การรักษาวินัยที่ดีนับเป็นหลักประกันในการปูองกันเด็กและเยาวชน 
จากการกระท าอันไมํเหมาะสมระหวํางครูกับศิษย๑ และเป็นการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบมีการสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง มีการก าหนดองค๑ประกอบการประเมินด๎านคุณธรรม จริยธรรม ข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเกือบทุกรางวัลตลอดจนกิจกรรมสํงเสริมการด ารงตนในกรอบวินัยที่ดี  
จึงท าให๎ครูตระหนักและมีการพัฒนาวินัยตนเองอยํางสม่ าเสมอ ภายใต๎กรอบ หลักการ และแนวทาง 
การพัฒนาวินัยข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ในหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย ซึ่งก าหนดให๎ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต๎องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข๎อห๎ามและข๎อปฏิบัติไว๎ในหมวดนี้โดยเครํงครัดอยูํ

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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เสมอ เป็นทั้งหน๎าที่และเครื่องมือของผู๎บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะใน
ระดับสถานศึกษา มีหน๎าที่สํงเสริมและพัฒนาให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีวินัย ปูองกันมิให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา การด าเนินการทางวินัยจัดได๎วําเป็นเครื่องมือ
ส าคัญอยํางหนึ่งผู๎บังคับบัญชาใช๎ควบคุมความประพฤติผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎ปฏิบัติตนอยูํในระเบียบวินัยเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํสังคม ดังนั้น ผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความจ าเป็นต๎องมี
ความรู๎ความเข๎าใจบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับวินัย และการรักษาวินัย เป็นรากฐานในการ
พัฒนาองค๑กรให๎มีความเข๎มแข็ง เมื่อบุคลากรมีวินัยด ารงตนตั้งมั่นในการปฏิบัติหน๎าที่ตามกฎหมายก าหนด
ยํอมน ามาซึ่งประสิทธิภาพขององค๑กร และเพ่ือสามารถถํายทอดความรู๎แกํเด็กและเยาวชนมีการด ารงตน
ในแบบแผนที่ดีเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการสร๎างอนาคตทางการศึกษา จึงได๎จัดโครงการเสริมสร๎าง 
พัฒนา วินัย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาได๎
เสริมสร๎างตระหนักรู๎เกี่ยวกับวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู๎ที่ได๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ 
   2.3 เพ่ือให๎เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

2.4 เพ่ือควบคุมและสํงเสริมให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูํในกรอบแหํง
ความประพฤติอันดีงาม 

2.5 เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลส าคัญในการถํายทอดความรู๎แกํเด็ก
และเยาวชนมีการด ารงตนในแบบแผนที่ดี 

2.6 เพ่ือลดอัตราการร๎องเรียนและการกระท าผิดวินัยของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
  ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ได๎รับมอบหมายให๎ท าหน๎าที่ด๎านการเงิน
และด๎านพัสดุทุกกลุํมโรงเรียน จ านวน 540 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
  ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เกิดความตระหนักรู๎ความเข๎าใจด๎าน
กฎหมาย ด๎านคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข๎าราชการครูได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ 
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
2 

อบรมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับด๎าน
กฎหมาย ด๎านวินัย ด๎านคุณธรรมจริยธรรม และ
ด๎านธรรมาภิบาลให๎กลุํมโรงเรียนทั้ง 12 กลุํม
โรงเรียน 
สรุปผลการด าเนินงานจากการจัดอบรม ฯ เพ่ือ
น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ 
จุดเดํน จุดด๎อย ปัญหา อุปสรรค และข๎อจ ากัด 
ในการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนา
ตํอไป 

มีนาคม – 
พฤษภาคม 2566 

 
 

กันยายน 2566  

จ.ส.อ.หญิงพัสตราภรณ๑ 
ศรีประสม 

 

5.  พื้นที่เป้าหมาย       เครือขํายพัฒนาโรงเรียนทั้ง 3 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน และ
อ าเภอปากชํอง และกลุํมโรงเรียนจ านวน 12 กลุํมโรงเรียน 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ       จ านวน 17,300 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร๎อยบาทถ๎วน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คําใช๎สอย คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1 อบรมสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับด๎านกฎหมาย ด๎านวินัย ด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม และด๎านธรรมาภิบาล 
ให๎กลุํมโรงเรียนทั้ง 12 กลุํมโรงเรียน 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  540 คน 
540 คน x30 บาท x 1 มื้อ 
- คําจ๎างท าปูายโครงการ  

17,300   
 
 
 

16,200 
 

1,100 

 2,3 

รวม 17,300  17,300   
กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานจาก
การจดัอบรม ฯ เพื่อน าผลการด าเนินงานมา
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ จุดเดํน จุดด๎อย ปัญหา 
อุปสรรค และข๎อจ ากัดในการด าเนินงาน 
เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาตํอไป 

     

รวม - - -   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 17,300   17,300   

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
       บุคคลรับรู๎ข๎อมูลทางด๎านกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และประมวลจริยธรรม
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       ให๎ความรู๎โดยชี้แจงวัตถุประสงค๑และกระบวนการด าเนินงานโครงการให๎ชัดเจน 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร๎อยละของผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข๎ารับการอบรมตามโครงการ 
2. มีรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

แบบส ารวจ ร๎อย 100 

เชิงคุณภาพ 
ร๎อยละ  ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่  
ถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย  ไมํถูกด าเนินคดีทางวินัย 

คูํมือรายงานผลการ
ด าเนินการตาม
โครงการ 

ร๎อย 100 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
     9.2 ผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎
ในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางถูกต๎อง 
     9.3 ผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถถํายทอดความรู๎และเป็นแบบแผนที่ดี 
แกํเด็กและเยาวชน 
     9.4 จ านวนเรื่องร๎องเรียน หรือการกระท าผิดทางวินัยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ลดลง 
     9.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีภาพลักษณ๑ที่ดีในองค๑กร 
และสาธารณชนให๎เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานยํอมน ามาซึ่งประสิทธิขององค๑กร บรรลุตาม
จุดมุํงหมายที่ก าหนดไว๎ 
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โครงการ   บริหารความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
หนํวยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ      ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่  6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ให๎ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  5 ยกระดับด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

 และทรัพย๑สินของประชาชน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร 
  จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 4  

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น     ที่ 4   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ   ตัวบํงชี้ที่  2  การบริหารงานด๎านงบประมาณ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวชานัดดา  ศรีค ามา  หนํวยตรวจสอบภายใน 
โทรศัพท์                  0949155440     E-mail   :   machimoro7@hotmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
งบประมาณ              20,000 บาท   
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              : M1 

 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)  เปูาหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวม ตอบสนอง 
         ความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
(2)  ประเด็น   บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึก มีความสามารถสูง   
         มุํงม่ัน  และเป็นมืออาชีพ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20)* การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
         ภาครัฐ 
    (1) เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ 
        ของผู๎ใช๎บริการ 
    (2) แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การสร๎างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (3) เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1) บุคลากรภาครัฐยึดคํานิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก 
        คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  มีความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02 สมรรถนะผู๎ปฏิบัติงานด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ชื่อปัจจัย : F0201   ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง 

               กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                    : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให๎หนํวยงานของรัฐ 
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ๑ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลังได๎ก าหนดหลักเกณฑ๑กระทรวงการคลัง
วําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ๑ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
ให๎หนํวยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร๎อมทั้งก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนํวยงานของ
รัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค๑กร เพ่ือเป็นกรอบแนวทางที่ชํวยให๎หนํวยงานของรัฐ
สามารถน าหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช๎เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค๑กรได๎อยํางเหมาะสม 
 ดังนั้น เพ่ือใหการด าเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยใช๎แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนํวยงานของรัฐ เรื่อง 
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค๑กร มาปรับใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือให๎บุคลากร
ของหนํวยงานในสังกัด   น าไปใช๎เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด๎านบริหารความเสี่ยงให๎เกิดผลส าเร็จ 
และกํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอการบรรลุเปูาหมายการด าเนินงานขององค๑กร จึงไดจัดโครงการบริหาร
ความเสี่ยง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจการบริหารความเสี่ยงระดับองค๑กร  
2.2 เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2.3 เพ่ือน าแผนการบริหารความเสี่ยงไปใชเ๎ป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการองค๑กรอยํางเป็นระบบ

และตํอเนื่อง  
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
      บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เข๎ารับการ

อบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ร๎อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  

  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรูความเขาใจในการบริหารความเสี่ยง 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ด าเนินการตามแผน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และบรรลุ 
เปาหมายตามตัวบงชี้ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ธ.ค. 65 

นางสาวชานัดดา 
ศรีค ามา 

2 Work shop การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ธ.ค. 65 

3 ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ก.พ. 66 – ส.ค.

66 

4 
ติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ส.ค. 66 

5 สรุปทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ก.ย. 66 
 
5.  พื้นที่เป้าหมาย     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                       : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ     จ านวน     20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คํา
วัสดุ 

ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎างความรูความ
เข๎าใจการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- คาตอบแทนวิทยากร (มิใชํบุคลากรของรัฐ) 
  (1 คน x 1,200 บาท x 6 ชัว่โมง) 
- คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ 
- คําอาหารกลางวัน      (58 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (58 คน x 30บาท x 2มื้อ) 
- คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 

17,450  
 

7,200 
 
 

 
 
 
 

500 
4,640 
3,480 
1,630 

- 1 

รวม 17,450 7,200 10,250   
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (17 คน x 30บาทx 5ครั้ง) 

2,550   
 

2,550 

- 2-4 

รวม 2,550  2,550   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  20,000 7,200 12,800 -  

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 



203 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     การสื่อสารขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ชี้แจงวัตถุประสงค๑และกระบวนการด าเนินงานโครงการให๎ชัดเจน  
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปาูหมาย 
เชิงปริมาณ   
     ร๎อยละของบุคลากรเข๎ารับการอบรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

แบบส ารวจ  ร๎อย 100 

เชิงคุณภาพ   
1. มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แผนบริหาร

ความเสี่ยง 
ร๎อยละ 100 

2. มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แบบรายงาน ร๎อยละ 100 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ไดแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงบประมาณ 2566 บุคลากรด าเนินการบริหาร 
ความเสี่ยงเปนไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงไดอยาง
ถูกตอง 
 9.2 มีการสรางกรอบและแนวทางการด าเนินงานใหแกบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ให๎สามารถบริหารจัดการความไมแนํนอนที่จะเกิดขึ้นกับองคกรไดอยํางเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              นครราชสีมา เขต 4 สูํความเป็นเลิศ         
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ      ด๎านการศกึษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎ทันสมัย   
  มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  
  จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   
  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่  6  การพัฒนาระบบบริหาร 
  จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่ 4  
  เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา  
จุดเน้น   ที่ 4   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค๑การสูํความเป็นเลิศ  
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายวายุ  คชรัตน๑      และคณะ  
โทรศัพท์                       094 440 9956         E-mail : kotcharat.wayu@gmail.com                        
ระยะเวลาด าเนินงาน        ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
งบประมาณ                   100,000 บาท 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 

 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)  เปูาหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวม ตอบสนอง 
         ความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
(2)  ประเด็น   ภาครัฐมีความทันสมัย 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20)   การบริการประชาชน 
        และประสิทธิภาพภาครัฐ 
 (1)    เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ 
         ของผู๎ใช๎บริการ    
 (2)    แผนยํอยของแผนแมํบทฯ    การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 (3)    เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)   ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมี 
         ความคลํองตัว 
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 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02  ศักยภาพองค๑กร 
   ชื่อปัจจัย :  F0202  กระบวนการท างานภายใน  และนวัตกรรมการท างาน 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                   : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
   การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและจ าเป็น เนื่องจากองค๑กร 
แตํละแหํงมีทรัพยากรและข๎อจ ากัดที่แตกตํางกัน การก าหนดแนวทางหรือทิศทางการด าเนินงาน 
ขององค๑กรต๎องสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ 
แผนการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2560-2579 และนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได๎แกํ นโยบายด๎านความปลอดภัย ในการพัฒนาระบบกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํ 
โรคอุบัติซ้ า และนโยบายด๎านประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน  
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวน
รํวนของทุกภาคสํวน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จึงได๎ก าหนดนโยบาย 
และจุดเน๎น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในเรื่องมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นเขตคุณธรรม เพื่อสํงเสริม
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่หลากหลายให๎บรรลุตามเปูาหมายที่สอดคล๎องกับนโยบายนโยบาย
และจุดเน๎นทางด๎านการศึกษาทุกระดับ โดยการบริหารงานแบบมีสํวนรํวม มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล งานวิจัยและนวัตกรรม ความปลอดภัย เป็นองค๑กรคุณธรรม ตลอดจนการสํงเสริมสนับสนุน 
ให๎องค๑คณะรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันเพื่อสร๎างองค๑ความรู๎และความเชื่อมั่นแกํสังคม ชุมชน ผู๎ปกครอง 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง มีกระบวนการบริหารจัดการที่ยืดหยุํนสอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎เป็นอยํางดี จึงได๎จัดท าโครงการ
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
สูํความเป็นเลิศ ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข๎อมูลสารสนเทศส าหรับน าไปใช๎วางแผนสํงเสริม 
สนับสนุน พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2.2 เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีแนวทางในการน าระบบการ
ควบคุมภายในไปใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



206 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

   2.3 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงานขององค๑คณะบุคคลให๎มีความเข็มแข็งในการ
บริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.4 เพ่ือสร๎างมาตรฐานความปลอดภัยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ให๎นํา ดูอยูํ นําท างาน 
  2.5 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับข๎อมูลขําวสาร ข๎อราชการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.6 เพ่ือท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนวัตกรรม
ขับเคลื่อน 
  2.7 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (องค๑คุณธรรม) ให๎มีองค๑
ความรู๎จากการด าเนินงานองค๑กรคุณธรรม สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎และถํายทอดขยายผลไปสูํองค๑กรอ่ืน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 
          1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อยูํในระดับคุณภาพ 
           2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง รายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ร๎อยละ 100 
          3)  ผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา เข๎ารํวมประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95  
          4)  ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎เสียมีความพึงพอใจด๎านการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล๎อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับมากขึ้นไป ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
          5) มีภาคีเครือขํายการสํวนรํวมในการด าเนินงานด๎านความปลอดภัยในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
          6) มีงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
          7) บุคลากรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท๎อนการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมที่ดี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
  1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจให๎บรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค๑  
  2)  ผู๎บริหารสถานศึกษาน านโยบายและแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปขับเคลื่อนให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรม 
   3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถานที่ที่สะอาด สวยงาม รํมรื่น นําดู นําอยูํ   
นําท างาน ปลอดภัย และเอ้ือตํอการปฏิบัติงาน  
  4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีภาคีเครือขํายเข็มแข็ง  
  5)  สํงเสริมการท าวิจัยไปใช๎เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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       6) บุคลากรในองค๑กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท๎อนการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย 
4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 

การยกระดับระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.1 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
     (KPI  report system : KRS) 
1.2 การประเมินสถานะของหนํวยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
1.3 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

 
 
1.น.ส.สงเคราะห๑ จันผกา 
2. นายวายุ  คชรัตน๑ 
3. นางจารุวรรณ   
นรารักษ๑ 
4. น.ส.อรดา อบสุนทร 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

นางจารุวรรณ  นรารักษ๑ 

3 ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา  ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

ผอ.กลุํมอ านวยการ 

4 การสร๎างความเข็มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสํวน
รํวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

ผอ.กลุํมอ านวยการ 

5 การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและอาคารสถานที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

นางจารุวรรณ  นรารักษ๑ 

6 การวิจัยและใช๎นวัตกรรมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

นายวายุ  คชรัตน๑ 

7 แผนเผชิญเหตุด๎านความปลอดภัยในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

นายวายุ  คชรัตน๑ 

8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

ผอ.กลุํมอ านวยการ 

 
5.  พื้นที่เป้าหมาย     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ     จ านวน     100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) 
 
 
 
 



208 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คําตอบ 
แทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 การยกระดับการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KPI  report system : KRS) 
1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
1.3 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
1) แตํงตั้งคณะกรรมการยกระดับการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2) ประชุมคณะกรรมการยกระดับการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (60 คน x 30 บาท x 4 ครั้ง) 
3) สรุปและรายงานผล 

7,200 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 2-4 

รวม 7,200  7,200   
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
1) แตํงตั้งคณะกรรมการและคณะท างานควบคุมภายใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ประชุมคณะท างานสรุปความเสี่ยงของสถานศึกษา 
3) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (30คนx30บาทx2มื้อ) 
4) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  (25 คน x 30 x 3 ครั้ง ) 
5) สรุปรายงานผล 

4,050 

 
 

 
 
 
 
 
 

1,800 
 
 

2,250 

 
 

1 
 
1 
 
 

1-3 
4 

รวม 4,050  4,050   
กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารถานศึกษา 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (200 คน x30บาทx6 ครั้ง) 

36,000   
36,000  1-4 

รวม 36,000  36,000   
กิจกรรมที่ 4 การสร้างความเข็มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

11,400 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คําตอบ 
แทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

1) เสวนาวิชาการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีสํวนรํวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (380 คน x30 บาท x1 มื้อ) 
2) สรุปและรายงานผล 

   
 
 

11,400 

  
1-2 

รวม 11,400  11,400   
กิจกรรมที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  
  - ซ้ือต๎นไม๎/ดิน/ปุ๋ย ปรับปรุงสวนหยํอม 
  - จ๎างท าปูายภายในส านักงานฯ 
  - จ๎างปรับปรุงสภาพแวดล๎อมภายในส านักงานฯ 

26,470 

 

 
 
 
 

6,470 
10,000 

 
 
 

10,000 
 

1-4 

รวม 26,470  16,470 10,000  
กิจกรรมท่ี 6 การวิจัยและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
1) แตํงตั้งคณะท างานวิจัยและนวัตกรรม 
2) ประชุมคณะท างานวิจัยและนวัตกรรม 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (15 คน x30บาท x6 มื้อ) 
- คําอาหารกลางวัน (15 คนx80 บาทx 3 มื้อ) 
3) คําจ๎างถํายเอกสารงานวิจัย (15 เลํม x 200 บาท)  

9,300   
 
 
 
 
 

2,700 
3,600 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 

รวม 9,300  9,300   
กิจกรรมที่ 7 การเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4 
1) แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเผชิญเหตุด๎าน 
ความปลอดภัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
2) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดแผนเผชิญเหตุ 
ด๎านความปลอดภัย 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (20 คน x30บาท x3 ครั้ง) 
3) สร๎างการรับรู๎แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (60 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

3,600 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

1,800 

 1-4 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คําตอบ 
แทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

4) การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนด๎านความปลอดภัย 
5) สรุปและรายงานผล 

รวม 3,600  3,600     
กิจกรรมที่ 8 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม 
1) ศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูลการด าเนินงาน 
2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (16 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 
3) แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
4) ประชุมชี้แจงผู๎รับผิดชอบ 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 
5) ก าหนดเปูาหมายกิจกรรมสํงเสริมความดี 
6) ประกาศด าเนินการกิจกรรมสํงเสริมความดี 
7) ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสํงเสริมความดี 
ของแตํละกลุํม 
8) รายงานผลการด าเนินงาน 

1,980   
 
 

480 
 
 

1,500 

 2,4 

รวม 1,980  1,980   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  100,000  90,000 10,000  
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     การสื่อสารขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     ก าหนดกระบวนการด าเนินงานโครงการให๎ชัดเจน เพ่ือให๎ผู๎ปฏิบัติสามารถด าเนินงานได๎อยําง
ถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีผล
ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แบบประเมิน คุณภาพ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีผลการ
ประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แบบประเมิน ดีเยี่ยม 
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ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
มีผลการประเมินสถานะของหนํวยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบประเมิน มุํงสูํระบบ
ราชการ 4.0 

4. ร๎อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

แบบส ารวจ ร๎อยละ 100 

5. ร๎อยละของผู๎บริหาร ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แบบประเมิน ร๎อยละ 90 

6. คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู๎ ความเข๎าใจใน
บทบาทหน๎าที่ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 

แบบประเมิน ร๎อยละ 90 

7. มีงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

งานวิจัย 1 เรื่อง 

8. ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎เสียมีความพึงพอใจด๎านความปลอดภัย การ
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล๎อมเป็น
ระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ระดับมากข้ึนไป 

แบบประเมิน ร๎อยละ 90 

9. บุคลากรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท๎อนการมี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่ดี  

แบบประเมิน ร๎อยละ 90 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีข๎อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เป็นระบบ เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการวางแผน สํงเสริมสนับสนุน และพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 9.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า 
 9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการท างานที่เข๎มแข็งเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือขําย 
 9.4 มีงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 9.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีองค๑ความรู๎จากการ
ด าเนินงานองค๑กรคุณธรรม สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎และถํายทอดขยายผลไปสูํองค๑กรอ่ืน 
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โครงการ  การคัดเลือก “ครูดีมีคุณธรรม”เพ่ือรับรางวัลเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสงานวันครู  
             ประจ าปี พ.ศ. 2566           
                 

หน่วยงาน    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน      พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ     ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎าง 
  สังคมแหํงการเรียนรู๎  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
  จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3 เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   
 และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย 

และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่  4 เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา        
จุดเน้น   ที่  2  ครู    จุดเน๎นที่  4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ   ตัวบํงชี้ที่  3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางกานดา  แหวนบุญกิจ 
โทรศัพท์                         086-6514816  E-mail  :  k_vanboonyakit@hotmail.com  
ระยะเวลาด าเนินงาน          ตุลาคม  2565 – มกราคม 2566 
งบประมาณ                     16,000.- บาท 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 

 
(หลัก)  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน*(3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
(1)  เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (  12  )*การพัฒนาการเรียนรู๎ 
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)   คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน   
      มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน 
      รวํมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง 
      ในศตวรรษท่ี 21 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)    คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ 
      การเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
      ตลอดชีวิต 

mailto:vanboonyakit@hotmail.com
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(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V02   ผู๎สอน (ครู / อาจารย๑)   

   ชื่อปัจจัย :   F0203     การประเมินครูผู๎สอนที่เน๎นผลลัพธ๑จากผู๎เรียนเป็นหลัก  
  

 ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                     : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ให๎ความส าคัญในการ

เสริมสร๎างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีความมุํงมั่นในการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ มีความสามารถ
และความรับผิดชอบในการใช๎คุณธรรมก ากับความรู๎ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อรํวมกันสร๎างและพัฒนา
นักเรียนไทยอยํางยั่งยืน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จึงได๎จัดท า
โครงการการคัดเลือก“ครูดีมีคุณธรรม”  เพ่ือรับรางวัลเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสงานวันครู ประจ าปี  
พ.ศ. 2566  ตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่ก าหนดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  นี้ขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพ่ือยกยํองและเชิดชูเกียรติแกํผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  2.2  เพ่ือเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจแกํผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  2.3  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได๎พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
ให๎ได๎มาตรฐานวิชาชีพ 
 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
                   ร๎อยละ 90 ของผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครู บุคลากร 
ทางการศึกษา พนักงานราชการ  ครูอัตราจ๎าง  ครูพ่ีเลี้ยงและธุรการโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 4  ผํานการประเมินระดับดีเยี่ยม ดีเดํน และดี เพ่ือประกาศ 
ยกยํองเชิดชูเกียรติ “ครูดีมีคุณธรรม” เนื่องในโอกาสงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2566 ส าหรับผู๎ที่ผําน 
การประเมินในทุกระดับจะได๎รับเกียรติบัตรในวันที่ 16 มกราคม 2566 

 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
               ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ๎าง  ครูพ่ีเลี้ยง และธุรการโรงเรียนที่ได๎รับการประเมินเพ่ือคัดเลือก “ครูดีมีคุณธรรม” 
และ “บุคลากรทางการศึกษาดีมีคุณธรรม” ประจ าปี พ.ศ. 2566  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง 
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



214 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 เสนอโครงการ “ครูดีมีคุณธรรม” เพ่ือรับรางเกียรติบัตร 

เนื่องในโอกาสงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2566 
18 ตุลาคม 

2565 
กลุํมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

2 แจ๎งหลักเกณฑ๑ แนวทาง วิธีการประเมินผู๎ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและปฏิทินการด าเนินงาน 

1 พฤศจิกายน  
2565 

กลุํมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นแบบประวัติ 
เพ่ือขอรับการประเมินฯ ผํานหนํวยงานต๎นสังกัด 

พฤศจิกายน 2565 กลุํมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

4 แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกข๎าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ภายใน 30 
พฤศจิกายน 2565 

กลุํมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

5 คณะกรรมการด าเนินการประเมินคัดเลือกข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ธันวาคม 2565 คณะกรรมการ 
ประเมินฯ 

6 คณะกรรมการประเมินคัดเลือก รายงานผล 
ให๎ สพป.นครราชสีมา เขต 4  ทราบ 

ภายใน 27 ธันวาคม 
2565 

คณะกรรมการ 
ประเมินฯ 

7 ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกเป็น “ครูดี 
มีคุณธรรม” ประจ าปี พ.ศ.2566 

ภายใน 5 มกราคม 
2566 

กลุํมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

8 จัดพิมพ๑เกียรติบัตร “ครูดีมีคุณธรรม”ประจ าปี พ.ศ.2566                                                       วันที่ 6 -11 มกราคม 
2566 

กลุํมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

9 มอบเกียรติบัตรให๎กับผู๎ผํานการประเมินคัดเลือกฯ 
ในโอกาสงานวันครู (16 มกราคม 2566) 

16 มกราคม 2566 สพป.นครราชสีมา  
เขต 4 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  4 อ าเภอปากชํอง อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                          : M4-M5  
 
6.  งบประมาณ          จ านวน  16,000  บาท   
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือก “ครูดีมีคุณธรรม” 
    1.1  ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ๑ 
แนวทาง วิธีการประเมินคัดเลือกข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัล “ครูดีมี
คุณธรรม”  

            1 

   1.2 แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก 
ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา  
ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ ครูอัตราจ๎าง ครูพี่เลี้ยงและ 
ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา  
เขต 4                        

     

   1.3 คณะกรรมการด าเนินการประเมินคัดเลือก
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
สพป.นครราชสีมา เขต 4 

            1 

กิจกรรมที่ 2 ประกาศเกียรติคุณยกยํองเชิดชูเกียรติ 
    2.1 ประกาศเกียรติคุณยกยํองเชิดชูเกียรติผู๎ผําน
การประเมินคัดเลือกเป็น “ครูดีมีคุณธรรม”  
ประจ าปี พ.ศ. 2566  ในงานวันครู  16  มกราคม  
2566 
   2.2 จัดพิมพ๑เกียรติบัตรเพื่อมอบให๎กับ 
ผู๎ผํานการประเมินคัดเลือก “ครูดีมีคุณธรรม”               
(1,600 ใบ x 10 บาท) 

16,000    
 
 
 
 
 

16,000 

2 

รวมงบประมาณ  16,000   16,000  
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง  - ไมํมี - 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  - ไมํมี – 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ                                                              
- ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา 

ข๎าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ๎าง  ครูพ่ีเลี้ยงและธุรการโรงเรียน
ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4   ผํานการประเมินคัดเลือกใน
ระดับดเียี่ยม  ดีเดํน และดี 

 
แบบสรุปผลการประเมิน 

 
ร๎อยละ  100 
 

เชิงคุณภาพ                                      
     - ผู๎บริหารการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา 
ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ  ครูอัตราจ๎าง ครูพ่ีเลี้ยงและธุรการโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 4 มีขวัญและก าลังใจที่จะพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ร๎อยละ 100 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ๎าง ครูพ่ีเลี้ยง ธุรกา ร
โรงเรียน และผู๎บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
เป็นผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ผํานการประเมิน
ระดับดีเยี่ยม ดีเดํนและดี  
           9.2  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ๎าง ครูพ่ีเลี้ยง ธุรการ
โรงเรียน และผู๎บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มี
ขวัญและก าลังใจ  ที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
           9.3  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ๎าง ครูพ่ีเลี้ยง ธุรการ
โรงเรียน และผู๎บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่
ผํานการประเมิน  ได๎พัฒนาตนเอง พัฒนางานให๎ได๎มาตรฐานวิชาชีพ สํงผลให๎มีจรรยาบรรณครูที่ดี และมี
คุณธรรมที่ดีแกํชุมชน 
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โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักพัสดุมืออาชีพ” 
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ     ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่  6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎ทันสมัย   

มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
สอดคล้องกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
  จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  5 ยกระดับด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
   และทรัพย๑สินของประชาชน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร 
  จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 4  
  เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น     ที่ 4   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ     ตัวบํงชี้ที่  2  การบริหารงานด๎านงบประมาณ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางบุญน๎อม  ชาญสูงเนิน  กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ 
โทรศัพท์                   0811855228     E-mail   :   bunnom07072017@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน     เมษายน 2566 
งบประมาณ                48,100     บาท   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)   เปูาหมาย    ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวม  
  ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
(2)  ประเด็น   บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  
          มุํงม่ัน  และเป็นมืออาชีพ   
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 )* การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
          ภาครัฐ 
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
          ของผู๎ใช๎บริการ 
(2)   แผนยํอยของแผนแมํบทฯ   การสร๎างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1) บุคลากรภาครัฐยึดคํานิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก 
          คุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :V01 กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล   
   ชื่อปัจจัย :  F0101  หลักเกณฑ๑ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติตําง ๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากร

บุคคลที่ตอบสนองตํอสถานการณ๑เพ่ือสร๎างคนดีคนเกํงในภาครัฐ  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                     : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑พันธกิจเป็นกลุํมงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ด๎านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน และมี
เจ๎าหน๎าที่มาปฏิบัติงานใหมํเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นต๎องสํงเสริมและพัฒนาความรู๎ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ระดับ
โรงเรียน เพื่อจะได๎น าความรู๎ไปปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องได๎อยํางถูกต๎อง ตรงตามระเบียบ ดังนั้นส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาจ าเป็นต๎องมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุภาครัฐให๎มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใสและตรวจสอบได๎ เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวม 
มีความถูกต๎อง  ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 179 โรงเรียน ซึ่งแตํละโรงเรียนต๎อง
ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ๎างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560) และในการปฏิบัติหน๎าที่นั้นยังไมํเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เนื่องจากโรงเรียนมีข๎าราชการ
ครูที่ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ เกษียณ ย๎าย และบรรจุใหมํ ท าให๎ต๎องเปลี่ยนผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุทุกปี เพื่อเป็น
การปูองกันความเสียหายแกํทางราชการจากการปฏิบัติหน๎าที่ ที่ไมํเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ 
กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑จึงได๎จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัสดุมืออาชีพ ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  ผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุของโรงเรียน ได๎เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
“นักพัสดุมืออาชีพ” จ านวน 179 คน 

2.2  ผู๎เข๎ารับการอบรม มีความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ  
วิธีปฏิบัติด๎านระบบพัสดุภาครัฐ และสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบได๎ ร๎อยละ 90 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
            ผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
          ครูผู๎ปฏิบัติหน๎าที่เจ๎าหน๎าที่พัสดุเข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจ พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง และสามารถน าไปปฏิบัติงานได๎อยําง
ถูกต๎อง โปรํงใส และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอผู๎เรียน และให๎บริการตํอผู๎มาติดตํองานเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ๎าง 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ให๎ความรู๎เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

งานพัสดุ โดยการบรรยาย 
 

มีนาคม – 
พฤษภาคม  

 
นางบุญน๎อม   
         ชาญสูงเนิน  

 2 ฝึกปฏิบัติจริง (แบํงกลุํม) 
 

มีนาคม – 
พฤษภาคม  

 

5.  พื้นที่เป้าหมาย       
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อ าเภอสีคิ้ว 
อ าเภอสูงเนิน และอ าเภอปากชํอง 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ             48,100 บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน) 
 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1     3 
       บรรยายและอภิปรายให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือให๎
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ตําง ๆ  
-คําตอบแทนวิทยากร (1 คน X 6 ชั่วโมง X 
1,200 บาท) 
-คําพาหนะวิทยากร 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (30 บาท X  2 มื้อ 
X 192 คน) 
-คําอาหารกลางวัน (80บาท X 1 วัน X 192คน) 
-คําจัดท าเอกสาร (191 เลํม X 71 บาท)  
= 13,561  บาท  ขอเบิกเพียง  13,520 

48,100  
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 

 
500 

11,520 
 

15,360 
13,520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รวม 48,100 7,200 40,900   
กิจกรรมที่  2      
       การฝึกปฏิบัติจริง      

รวม -     
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 48,100 7,200 40,900   

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     ผู๎บริหารสถานศึกษาสํงผู๎เข๎ารับการอบรม ไมํตรงกับงานที่ได๎รับมอบหมาย 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     แจ๎งให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา สํงผู๎เข๎ารับการอบรม ที่ปฏิบัติงานด๎านพัสดุโดยตรง 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎เข๎ารับการอบรมหลักสูตร นักพัสดุ 
มืออาชีพ 

 
ใบลงเวลา 

 
ร๎อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความเข๎าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถน าไปสูํการปฏิบัติจริง 

 
แบบสอบถาม 

 
179 คน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  สามารถ
บริหารจัดการทางการเงินและบัญชีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
  9.2      เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบไมํถูกด าเนินการทางวินัย 
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โครงการ    พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ       ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ให๎ทันสมัย  มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
  จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3  เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง และการ 
  กระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่  6  การพัฒนาระบบบริหาร 
  จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ 
          การบริหารจัดการศึกษา    
จุดเน้น   ที่  4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค๑การสูํความเป็นเลิศ   
       ตัวบํงชี้ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี  มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางภัชรี  เพชรไกร  กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  การสื่อสาร 
โทรศัพท์    0807326135    E-mail   :   patcharee@korat4.go.th 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
งบประมาณ             12,000.-  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (6)   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)   เปูาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑ตอบสนองความต๎องกาน 

ของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
(2)     ประเด็น  ภาครัฐมีความทันสมัย 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20  )* การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
        ภาครัฐ 
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2)  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ 
        ผู๎ใช๎บริการ 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากล  และมีความ 
      คลํองตัว 
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 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V02 ศักยภาพองค๑กร 
   ชื่อปัจจัย : F0202 กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                    : M2-M3 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันหนํวยงานภาครัฐต๎องด าเนินการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอยํางเป็นรูปธรรม ด๎วยความ
รวดเร็ว ถูกต๎อง แมํนย าทันสมัย โปรํงใส ทั่วถึง และเทําเทียมกัน ขณะเดียวกันยังสามารถลดคําใช๎จําย 
ลดความซ้ าซ๎อนในการปฏิบัติงาน กอปรกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน๎นให๎
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความทันสมัยพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํ
ตลอดเวลา เพื่อให๎สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยี Digital Technology มาใช๎
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก   และรวดเร็ว 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดท าระบบข๎อมูล และใช๎ข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุม
ภารกิจงาน 4 ด๎าน อยํางถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
   2.2 เพ่ือให๎การบริหารจัดการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สนับสนุนงานด๎านการบริหารจัดการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัย และเชื่อถือ
ได๎ 
   2.3 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาสามารถประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร     เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู๎ได๎ตามศักยภาพ 
   2.4 เพ่ือพัฒนาความรู๎ทักษะดิจิทัล การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกํ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
            3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการพัฒนาระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศ และการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท 
           3.1.2 บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ได๎รับการพัฒนาด๎านการใช๎ระบบข๎อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน คิดเป็นร๎อยละ 100 
  
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
           3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ใช๎ระบบ
สารสนเทศ  ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ คลอบคลุมภารกิจ 4 ด๎าน 
   3.2.2 บุคลากรในสังกัดใช๎ระบบสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมให๎สามารถท างาน
ได๎ดียิ่งขึ้น แก๎ปัญหาการด าเนินงานที่ลําช๎า การใช๎ทรัพยากรสิ้นเปลือง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข๎อมูล
กลางสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา Big 
Data Korat4 การบริหารจัดการข๎อมูลภาครัฐ 
กิจกรรมที่ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข๎อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา (รูปแบบ
ออนไลน๑) 
กิจกรรมที่ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความ
เข๎าใจและประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (รูปแบบ
ออนไลน๑) 

ตุลาคม 2565 
 
 

มิถุนายน 2565 
 
 

กรกฎาคม 2565 

นางภัชรี เพชรไกร 

 

5.  พื้นที่เป้าหมาย     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 และสถานศึกษา   

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ      12,000.-    บาท 
             

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา  

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ฐานข๎อมูลกลางสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา Big Data Korat4 การบริหารจัดการ
ข๎อมูลภาครัฐ 2 ครั้ง 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (12คนx30บาทx2มื้อ x 
3 ครั้ง) 
-คําอาหารกลางวัน (12คน x 80บาท x 1 มื้อ x 3 
ครั้ง) 

5,040   
 
 
 

2,160 
 

2,880 

 
 
 
 
 

1  ,   2 

รวม 5,040  5,040   
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา  

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข๎อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา 
(รูปแบบออนไลน๑) 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (8คนx30บาทx2มื้อx2
ครั้ง) 
-คําอาหารกลางวัน (8 คนx 80บาท x 1 มื้อ x 2 
ครั้ง) 

2,240   
 
 

960 
 

1,280 

 3 

รวม 2,240  2,240   
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 
ความเข๎าใจและประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
(รูปแบบออนไลน๑) 
-คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (8คน x 30บาท x 2 
มื้อ) 
-คําอาหารกลางวัน (8 คนx 80บาท x 1 มื้อ) 
- คําพาหนะ  ระยะทางจาก Google map 

4,720 
  

  
 
 

480 
 

640 
3,600 

 4 

รวม 4,720  4,720   
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานโครงการ - - -  4 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 12,000  12,000   
(ถัวจ่ายทุกรายการ)  
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง  -ไม่มี- 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  -ไม่มี- 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
     บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 และสถานศึกษา    ได๎รับการพัฒนา 
ด๎านการใช๎ระบบข๎อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 
แบบสอบถาม 

 
ร๎อยละ 100 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎รับการพัฒนาระบบ
ข๎อมูล และใช๎ข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ คลอบคลุมภารกิจ 4 ด๎าน ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และ
พร๎อมใช๎ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
   9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการสร๎างและ
ประยุกต๑ใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยี ที่หลากหลาย และน ามาใช๎ในการบริหารและการจัดการศึกษา อยํางมี
ประสิทธิภาพ น าไปสูํการจัดการศึกษาที่ลดระยะเวลา ลดภาระงาน ลดการใช๎ทรัพยากร 
        9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สามารถให๎บริการ 
ตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการได๎อยํางรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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โครงการ   นิเทศบูรณาการ 
 
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑   
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ     ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการ 
  สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
  จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3 เสริมสร๎างและพัฒนาคน ชุมชน  เมือง  
  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคน 
  ทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ที่ 4.   
  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา     
จุดเน้น   ที่  3 สถานศึกษา   จุดเน๎นที่  4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
  ประสิทธิภาพ    ตัวบํงชี้ที่ 5  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา 
  ที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางสาวมนชยา  ประสงค๑ และคณะศึกษานิเทศก๑ 
โทรศัพท์                            099 – 7538353     E-mail   :  numon_prasong@esdc.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน             ตุลาคม  2565   –   กันยายน   2566  
งบประมาณ                        86,400.-  บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* 3  การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  
(1)  เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศรวรรษที่ 21  
(2)  ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู๎   
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ 
       ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
       ได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
       ที่ 21 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย   (Y1) คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎  
     และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต   

 

mailto:numon_prasong@esdc.com
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ชื่อองค์ประกอบ :  V02    ผู๎สอน (ครู/อาจารย๑)  
   ชื่อปัจจัย :  F0201   ผู๎สอนยุคใหมํที่มีทักษะการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง 
                   ตํอความต๎องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)   

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                     : M2-M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   การจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง  
ของโลกยุคปัจจุบัน เชํน การปรับโครงสร๎างหลักสูตร การปรับการเรียนเปลีย่นการสอนเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
เปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียนสูศํตวรรษที่ 21 เกิดแนวคิดและแนวการจัดการเรียนการสอนใหมํ ๆ เพ่ิมขึ้น  
การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่ชํวยสํงเสริมให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาของ
ประเทศ ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท าให๎การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายทางการศึกษา
อยํางมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็น เพราะเป็นสํวนหนึ่งในการชํวยเหลือครูให๎สามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น ชํวยแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ 
ปูองกันความผิดพลาดหรือข๎อบกพรํองในการปฏิบัติงาน ชํวยแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรม
การศึกษา สํงเสริมขวัญและก าลังใจ และสํงเสริมให๎มีการริเริ่มทดลองใหมํ ๆ ด๎านการศึกษา ท าให๎ครู 
เป็นบุคคลที่ทันสมัยอยูํเสมอ ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูํตลอดเวลา  
      เพ่ือเป็นการสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูผู๎สอนในสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อยํางตํอเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จึงได๎จัดท า
โครงการนิเทศบูรณาการเป็นโครงการตํอเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุํงเน๎นขับเคลื่อน 
การพัฒนาครูตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให๎ถึงห๎องเรียนและถึงผู๎เรียน เน๎นการนเิทศภายในโรงเรยีนโดยใชห๎๎องเรียนเป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนสูํการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง  

2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัดตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอยํางเป็นระบบและ 
มีความเข๎มแข็ง 
     3. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษามีนวัตกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็น
แบบอยํางได๎  
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 
              1. สถานศึกษากลุํมเปูาหมายจ านวน 178 แหํง ได๎รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2. สถานศึกษาร๎อยละ 80 ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอยํางเป็นระบบ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



228 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

   3. สถานศึกษาร๎อยละ 60 มีนวัตกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็น
แบบอยํางได๎ 
   3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 
   1. สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ 
   2. สถานศึกษาสามารถด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได๎อยํางเป็นระบบและมีความ
เข๎มแข็ง 
   3. สถานศึกษามีนวัตกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นแบบอยํางได๎ 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
1 นิเทศบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง  รวมทั้งหมด 4 ครั้ง คือ 
- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  จ านวน 2 ครั้ง  
- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  จ านวน 2 ครั้ง 

1 พ.ย. 65 
ถึง 

30 ก.ย. 66 

นางสาวมนชยา ประสงค๑ 
และ 

คณะศึกษานิเทศก๑ 

2 คัดเลือกครูสอนดี ปีการศึกษา 2565 
(ผลจากการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน) 

ธ.ค. 2565  
ถึง  มี.ค.2566 

นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 
และคณะ 

3 
 

คัดเลือกงานวิจัย/นวัตกรรมการด าเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนที่เป็นแบบอยํางได๎ (Best Practice) 
ของปีการศึกษา 2565  

26 พ.ค.2566 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ วิจัย/นวัตกรรมการด าเนินงาน                 
นิเทศภายในโรงเรียน และผลงานครูสอนดี 

25 ส.ค. 2566 นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

5 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน และวางแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

15 ก.ย. 2566 นางสาวมนชยา ประสงค๑ 
นางโสริญา  เอียดจุ๎ย 

 

5.  พื้นที่เป้าหมาย             สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 178 แหํง   
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                              : M4-M5 
 

6. งบประมาณ           เงินงบประมาณ 86,400  บาท     
 

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา  

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 นิเทศบูรณาการ ปีการศึกษา 2566 
นิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้งได๎แกํ 
1. นิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหวําง 
พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566 จ านวน 2 ครั้ง 
(คําพาหนะส าหรับศึกษานิเทศก๑ออกนิเทศ 14 คน 
จ านวน 178 โรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง) โดยเฉลี่ย 

84,000   
 

42,000 

 1-4 
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กิจกรรมที่ 5 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน และ
วางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    1. คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม (10เลํมx100บาท ) 

1,000   
 

1,000 

 4 

รวม 1,000  1,000   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 86,400  86,400   

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 

คํา 
ตอบแทน 

คํา 
ใช๎สอย 

คํา
วัสดุ 

ไตรมาสที่ใช๎
งบประมาณ  

คนละ  1,500.-บาท (14 คน x 1,500.-บาท= 
21,000.-บาท/ครั้งx2 ครั้ง) ถัวเฉลี่ยตามระยะทาง 
จาก Google map 
2. นิเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหวําง 
พฤษภาคม 2566 – กันยายน 2566จ านวน 2 ครั้ง 
(คําพาหนะส าหรับศึกษานิเทศก๑ออกนิเทศ 1 คน  
จ านวน 178 โรง จ านวน 2 ครั้ง โดยเฉลี่ย คนละ  
1,500.-บาท (14 คน x 1,500.-บาท= 21,000.-บาท/
ครั้งx2 ครั้ง) ถัวเฉลี่ยตามระยะทางจากGoogle map 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

42,000 
 

  
 
 

3 – 4 

รวม 84,000  84,000   
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกครูสอนดี ปีการศึกษา 2565 
(ผลจากการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน) 

- - - 
 

- 
 

1-2 

รวม -     
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกงานวิจัย/นวัตกรรมการ
ด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นแบบอยํางได๎
(Best Practice) ของปีการศึกษา 2565 
    1. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
คัดเลือกนวัตกรรม 10 คน (10คนx30บาทx2มื้อ) 
    2. คําอาหารกลางวันคณะกรรมการ คัดเลือก
นวัตกรรม 10 คน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)     

1,400   
 
 
 

600 
 

800 

 3 

รวม 1,400  1,400   
กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ครูสอนดี วิจัย/
นวัตกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็น
แบบอยํางได๎ (Best Practice) ของปีการศึกษา 2565 

-  -  4 

รวม -  -   
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     ระยะเวลาในการด าเนินงานอาจเกิดสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนํา 
2019 และ อาจเกิดการแพรํระบาดของเชื้อโรคอุบัติใหมํ 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงานตามปฏิทินอยํางเครํงครัด และปฏิบัติ
ตนตามมาตรการการปูองกันการแพรํระบาด ของกระทรวงสาธารณะสุขอยํางเครํงครัด 
 

8.                         
 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
     1. สถานศึกษากลุํมเปูาหมายร๎อยละ 95 ได๎รับการนิเทศ 
ติดตาม การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- รายงานผลการ
นิเทศ 

 
ร๎อยละ 95 

     2. สถานศึกษาร๎อยละ 80 ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
อยํางเป็นระบบ 

- แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 

ร๎อยละ 80 

     3. สถานศึกษาร๎อยละ 60 มีนวัตกรรมการด าเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนที่เป็นแบบอยํางได๎ 

-แบบประเมิน  ร๎อยละ 60 

เชิงคุณภาพ 
     1. สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ 

 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
- รายงานผลการ
นิเทศ 

 
ร๎อยละ 95 

     2. สถานศึกษาสามารถด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได๎
อยํางเป็นระบบและมีความเข๎มแข็ง 

- แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 

ร๎อยละ 80 

     3. สถานศึกษามีนวัตกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ที่เป็นแบบอยํางได๎  

-แบบประเมิน  ร๎อยละ 60 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. สถานศึกษา 178 แหํง มีผลสัมฤทธิ์จากการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2566 เพ่ิมสูงขึ้น 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 

2. นักเรียนอํานออกเขียนได๎ ลายมือสวย คิดเลขเป็น 100% 
3. สถานศึกษาในสังกัด 178 แหํง มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย และจุดเน๎น  
4. สถานศึกษา 178 แหํง มีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอยํางเข๎มแข็งและเป็นระบบ 
5. ครูจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด๎านการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎ทันสมัย   
  มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
  จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3 เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง  
  และการ 
  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร 
  จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 4  
  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา     
จุดเน้น   ที่  4    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่   2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
  ประสิทธิภาพ  ตัวบํงชี้ที่  3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางกุลริสา  สุทธิประภา   กลุํมบริหารงานบุคคล 
โทรศัพท์                     089-7192823      E-mail :  kulri@windowslive.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน      กุมภาพันธ๑ – กันยายน 2566 
งบประมาณ  80,000     บาท 
 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1    
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เปูาหมาย   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวม ตอบสนอง 
  ความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 
(2) ประเด็น   ภาครัฐมีความทันสมัย 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
  ภาครัฐ 
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ 

ผู๎ใช๎บริการ 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากล และมีความ 
  คลํองตัว 
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ความสอดคล๎องหํวงโซํคุณคํา (Value Chains) ของเปูาหมายแผนยํอย 
 

(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ : V02  ศักยภาพองค๑กร 
ชื่อปัจจัย : F0202  กระบวนการท างานภายใน  นวัตกรรมการท างาน  
 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                            : M2-M3   
 

1.   หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีความส าคัญและสํงผลกระทบ
ตํอข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก  ทั้งในด๎านการสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง เลื่อน
ระดับต าแหนํง เลื่อนเงินเดือนเลื่อนวิทยฐานะ การด าเนินการทางวินัยและการให๎ออกจากราชการ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ.2565   
ได๎ก าหนดให๎มีคณะอนุกรรมการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) เป็นองค๑คณะที่ส าคัญยิ่งในการจัดการด๎านการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง      
การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด   ให๎เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผลที่ดีตํอคุณภาพการศึกษา และนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตขององค๑กรที่เป็นก าลังส าคัญของ
ชาติในอนาคตสืบตํอไป 
 

2.   วัตถุประสงค์    
   2.1 เพ่ือให๎ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ด าเนินการ
จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได๎ตามความเหมาะสม และความต๎ องการของ
หนํวยงาน 
   2.2 เพ่ือให๎การบริหารงานบุคคลของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4ด าเนินการเป็นไปด๎วยความรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังประโยชน๑ตํอ
ทางราชการ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ (Outputs) 
                  1.  มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 5 ครั้ง เริ่มตั้งแตํ
เดือน กุมภาพันธ๑ 2566 เป็นต๎นไป     
         2.  คณะอนุกรรมการได๎รับเบี้ยประชุม คําพาหนะการเดินทาง ตามสิทธิที่ทางราชการ
ก าหนด 
                  3.  กลุํมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถด าเนินการจัด
ประชุมได๎   โดยได๎รับงบประมาณเป็นคําใช๎จํายการด าเนินการประชุม ได๎แกํ คําอาหาร , อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  
 



233 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
         การบริหารงานบุคคลของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
ด าเนินการโดยการพิจารณาจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ ผู๎อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สํงผลให๎การบริหารงานบุคคลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ มีผลให๎สถานศึกษาและผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จ านวน 5 ครั้ง 
1 ก.พ.2566 –  
30 ก.ย.2566 

กลุํมบริหารงานบุคคล 
 

 

5.  พื้นที่เป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                             : M4-M5    
 

6.  งบประมาณ   
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

1. การจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่    
   การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
   (5 ครั้ง) ก.พ.-ก.ย.2566   
   1) คําอาหารกลางวัน  (14คนx80บาทx5ครั้ง) 
   2) คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม  
       (14คนx30บาทx2มื้อx5ครั้ง) 
   3) คําเบี้ยประชุม 
       - ประธานอนุกรรมการ 1,250 บาท  
(1,250 บาท x 5 ครั้ง) 
       - คณะอนุกรรมการ ( 9 คน x 1,000 บาท 
x 5 ครั้ง) 
       - เลขาฯ และผู๎ชํวยเลขา รวม 3 คน 
(3 คน x 1,000 x 5 ครั้ง) 
   4) คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ 
      อนุกรรมการทั้งในและนอกสังกัด 

80,000  
 
 
 
 
 
 

6,250 
 

45,000 
 

15,000 

 
 
 

5,600 
 

4,200 
 
 
 
 
 
 
 

3,950 

 2 - 4 

รวม 80,000 66,250 13,750   
   (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 - การประสานงานแจ๎งการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - หนังสือเชิญประชุมพร๎อมแบบตอบรับ การประสานแจ๎งทางโทรศัพท๑ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
แอปพลิเคชั่นตําง ๆ  
 
8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ ค่าเป้าหมาย 
-  การรายงานการบริหารงานบุคคล  เพื่อการประเมิน
คุณภาพการบริหารงานบุคคล  และการด าเนินการจัดท า
รายงาน   การบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
 

แบบประเมิน ร๎อยละ 100 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
   การด าเนินการด๎านบริหารงานบุคคล เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ มีผลให๎สถานศึกษาและผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  
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โครงการ   สํงเสริมคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ      ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่  6  การพัฒนาระบบการบริหาร 
  จัดการศกึษาให๎ทันสมัย  มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  3   เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน  เมือง   
  และการ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร 
  จัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่ 4  
  เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น   ที่ 3  สถานศึกษา   
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด 
โทรศัพท์            087 1944037 E-mail   :   nanthawanh@esdc.go.th 
ระยะเวลาด าเนินงาน  มกราคม - กันยายน 2566 
งบประมาณ    11,580   บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)  เปูาหมาย  ภาครัฐมีความโปรํงใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2)  ประเด็น   ภาครัฐมีความโปรํงใส   ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (21)* การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ การปูองกันทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย๑สุจริต 

 
 

 
 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V03 พัฒนาการบริหารงานภาครัฐและธรรมาภิบาลภาคเอกชน 
   ชื่อปัจจัย : F0303 คุณธรรมและความโปรํงใสในการปฏิบัติงานของทุกหนํวยงานภาครัฐ 

และเอกชน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                    : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ด๎วย ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ส านักงาน
ป.ป.ช.) ได๎พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันการทุจริต และเป็นกลไก 
ในการสร๎างความตระหนักให๎หนํวยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอยํางโปรํงใสและมีคุณธรรม โดยใช๎ชื่อวํา
“การประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” ให๎เป็น “มาตรการปูองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนํวยงานภาครัฐ 
ทั่วประเทศจะต๎องด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได๎พัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ด๎วยระบบ ITA Online เพ่ือความ
สะดวกในการจัดเก็บข๎อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห๑และประมวลผล โปรํงใสตรวจสอบได๎ด๎วยระบบเวลา
จริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน ด๎านเอกสาร (Paperless)  
ของสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
ก าหนดให๎สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดเข๎ารํวมการประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีสถานศึกษาท่ีผํานเกณฑ๑การประเมิน ITA Online เพียงร๎อยละ 47.75  
   ดังนั้น เพ่ือให๎สถานศึกษาในสังกัดได๎รับทราบการประเมินและแนวทางในการพัฒนา 
และยกระดับหนํวยงานในด๎านคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม และมีผล 
การประเมิน ITA Online ผํานเกณฑ๑ (85 คะแนนขึ้นไป) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จึงได๎ด าเนินการโครงการสํงเสริมคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน๑ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให๎สถานศึกษาในสังกัดมีมาตรการสํงเสริมคุณธรรมและความโปรํงใสในหนํวยงาน 
2.2 เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
2.3 เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาในสังกัดเปิดเผยข๎อมูลที่เป็นปัจจุบันผํานเว็บไซต๑ของสถานศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ (Outputs)  
  3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดร๎อยละ 80 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส

ในการด าเนินของสถานศึกษาออนไลน๑ (ITA Online) สูงขึ้นกวําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดร๎อยละ 60 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส

ในการด าเนินของสถานศึกษาออนไลน๑ 85 คะแนนขึ้นไป (ระดับ A ขึ้นไป)  
3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes)  
  3.2.1 ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม 

มีความโปรํงใส มีพฤติกรรมในการตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.2.2 สถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน  

และวางแผนการปูองกันการทุจริตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน๑ของประชาชนและ
สํวนรวมเป็นหลัก 
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาและ

ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน๑ (ITA Online)  

มกราคม – 
พฤษภาคม 2566 

น.ส.นันทวัน  เหิดขุนทด 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดเผยข๎อมูลทางเว็บไซต๑
ของสถานศึกษา 

มกราคม – 
มิถุนายน 2566 

น.ส.นันทวัน  เหิดขุนทด 

3 การนิเทศ ก ากับ ติดตามคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

เมษายน – 
กันยายน 2565 

น.ส.นันทวัน  เหิดขุนทด 

4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2565 น.ส.นันทวัน  เหิดขุนทด 
 
5.  พื้นที่เป้าหมาย      
  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอสูงเนิน อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอปากชํอง 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M4-M5 
 
6.  งบประมาณ         งบประมาณ    จ านวน 11,580 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช๎ 
คํา 

ตอบแทน 
คําใช๎สอย คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน๑ (ITA 
Online) 
    จัดประชุมคณะกรรมการ จ านวน 57 คน      
มีคําใช๎จําย ดังนี้ 
    - คําอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท   
(80 บาท x 57 คน)   
    - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อละ 30บาท   
2 มื้อ (30 บาท x 2 มื้อ x 57 คน)   

7,980 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,560 
 

3,420 

 2 – 3 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช๎ 
คํา 

ตอบแทน 
คําใช๎สอย คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ 

กิจกรรมที่  2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เปิดเผยข๎อมูลทางเว็บไซต๑ของสถานศึกษา 
    จัดประชุม 1 วัน รูปแบบออนไลน๑ 
    - คําวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท  
จ านวน 6 ชั่วโมง (1 คนx600 บาท x 6 ชม.)   

3,600  
 
 

3,600 

  2 – 3 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ก ากับ ติดตามคุณธรรม
และความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
   ด าเนินการนิเทศก ากับติดตามรูปแบบ
ออนไลน๑ 

    2 – 4 

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล 
  รายงานผลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑ 

    4 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,580 3,600 7,980 - - 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    การอบรมเชิงปฏิบัติการผํานระบบออนไลน๑ อาจสํงผลให๎เกิดอุปสรรคในการสาธิตและ
การฝึกปฏิบัติจริงของทั้งวิทยากรและผู๎เข๎ารับการอบรม เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กบางแหํงมีบุคลากรไมํ
เพียงพอและมีอุปกรณ๑ ไมํพร๎อมในการด าเนินงาน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. แตํงตั้งคณะที่ปรึกษาระดับกลุํมโรงเรียน ที่มีความสามารถด๎านการจัดท าและดูแล
เว็บไซต๑ เพื่อชํวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในการด าเนินงาน  
     2. นิเทศ ให๎ค าแนะน า ชํวยเหลือ ก ากับ ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ   
จ านวนสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินของสถานศึกษาออนไลน๑ (ITA Online) 
สูงขึ้นกวําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระบบการประเมิน 
ITA Online 

ร๎อยละ 80 

จ านวนสถานศึกษาในสังกัดที่ผํานเกณฑ๑การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินของสถานศึกษาออนไลน๑ (มีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไปหรือระดับ A ขึ้นไป) 

ระบบการประเมิน 
ITA Online 

ร๎อยละ 60 

เชิงคุณภาพ   
1. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม มีความโปรํงใส มีพฤติกรรมในการตํอต๎านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

แบบนิเทศ ติดตาม ร๎อยละ 100  

2. สถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงขั้นตอน
วิธีการ ปฏิบัติงาน และวางแผนการปูองกันการทุจริตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน๑ของประชาชนและสํวนรวมเป็น
หลัก 

แบบนิเทศ ติดตาม ร๎อยละ 100  

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  9.1 สถานศึกษาในสังกัดมีมาตรการสํงเสริมคุณธรรมและความโปรํงใสในหนํวยงาน  
  9.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน

การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน๑ 
  9.3 สถานศึกษาในสังกัดสามารถเปิดเผยข๎อมูลที่เป็นปัจจุบันผํานเว็บไซต๑ของสถานศึกษา 
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โครงการ     พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
หน่วยงาน         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
แผนงาน           พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑      
สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ         ด๎านการศึกษา  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที ่ 4  การสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษา 
  ที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเสมอภาค 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
 จัดการศึกษา 
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่  3   เสริมสร๎างและพัฒนาคน  ชุมชน   
  เมือง  และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อสังคมคุณภาพสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที ่4  การสร๎างโอกาส ความ 
  เสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ที่  4   
  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา    
จุดเน้น   ที่  4    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ที่มีประสิทธิภาพ      ตัวบํงชีท้ี่ 1  การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางเจริญพร  เนตรภักดี    กลุํมนโยบายและแผน 
โทรศัพท์                         08 6253 5423    E-mail:  Jarernpornnetpugdee@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน           มกราคม – กันยายน  2566 
งบประมาณ                      86,000    บาท 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   : M1 
  
(หลัก)   ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* (3)การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 
(1)  เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2)  ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )  การพัฒนาการเรียนรู๎   
(1)  เปูาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะ 
         ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
         ได๎อยํางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
(2)  แผนยํอยของแผนแมํบทฯ    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง 
         ในศตวรรษท่ี 21  
(3)  เปูาหมายแผนแมํบทยํอย (Y1)  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู๎   
       และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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 (หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู๎ 
   ชื่อปัจจัย :  F0305   กิจกรรมการพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลายและสอดคล๎องกับการเรียนรู๎

ของผู๎เรียนในแตํละชํวงวัย 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ(X)                                                      : M2-M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  มีภารกิจในการจัดและสํงเสริม

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให๎แกํประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามหลักสูตรภายใต๎การใช๎ทรัพยากรอยํางมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม เพื่อเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอ
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งที่ผํานมาประสบปัญหาท๎าทายส าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีโรงเรียนขนาดเล็ก
จ านวนมากและมีแนวโน๎มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีจ านวนลดลง และความนิยมของ
ผู๎ปกครองที่ต๎องการสํงบุตรหลาน    ไปเรียนในเมือง โดยเชื่อวําจะท าให๎บุตรหลานได๎รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ จึงท าให๎จ านวนนักเรียนของโรงเรียนประจ าท๎องถิ่นลดลง ซึ่งการมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก 
ท าให๎การจัดการศึกษาไมํสามารถสะท๎อนคุณภาพและประสิทธิภาพได๎ดีเพียงพอ กลําวคือ โรงเรียนขนาด
เล็กสํวนใหญํไมํสามารถจัดการเรียนการสอนได๎เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข๎อจ ากัดตํางๆ เชํน มีครู 
ไมํครบชั้น ครูมีวุฒิไมํครบและไมํตรงตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ ที่จ าเป็นต๎องจัดการเรียนการสอนตามที่
หลักสูตรก าหนด ขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ๑ สื่อ   และเทคโนโลยี ตลอดจนครุภัณฑ๑ และ
สิ่งกํอสร๎างที่จ าเป็น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดสรรอัตราก าลังครูและการจัดสรรงบประมาณในปัจจุบัน   
ยึดจ านวนนักเรียนหรือขนาดของโรงเรียนเป็นเกณฑ๑ในการจัดสรร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 
จ านวนน๎อย จึงไมํได๎รับการจัดสรรอัตราก าลังและงบประมาณตามที่จ าเป็น ในขณะเดียวกัน  

ในปีการศึกษา 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  มีโรงเรยีน 
ขนาดเล็กจ านวน 87 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 48.33 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด โดยสํวนใหญํกระจาย 
อยูํตามหมูํบ๎านในชนบทซึ่งถือเอาโรงเรียนเป็นสัญลักษณ๑แหํงความเจริญของท๎องถิ่น และเป็นองค๑กรส าคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สํงผลให๎ไมํสามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได๎ตาม 
หลักเกณฑ๑และวิธีการที่ก าหนด กลําวคือ การควบรวม หรือเลิกสถานศึกษาที่มีนักเรียนจ านวนน๎อย 
จึงเป็นไปได๎ยาก  เพราะประชาชนในท๎องถิ่นไมํเห็นด๎วยกับแนวทางดังกลําว ดังนั้นการหาวิธีการ 
และการก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตํละโรงเรียน โดยการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มีความพร๎อมทั้งทางด๎านบุคลากร ทรัพยากร และการบริหารจัดการศึกษาที่มี 
คุณภาพ จงึเป็นสิ่งที่ผู๎เกี่ยวข๎องต๎องรํวมคิด รํวมท า และรํวมรับผิดชอบ เพ่ือให๎การพัฒนาการศึกษา 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถขับเคลื่อนไปสูํเปูาหมายที่มุํงหวังได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยผู๎เรียนทุกคน 
มีโอกาสเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ และทัดเทียมกับผู๎เรียนในโรงเรียนขนาดอ่ืน ๆ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร๎างเครือขํายความรํวมมือให๎โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ในการสร๎างโอกาสการ
เรียนรู๎ให๎กับนักเรียนมีคุณภาพ ทัดเทียมกับโรงเรียนอ่ืนๆ 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเรียนรวมให๎กับนักเรียนของโรงเรียนเครือขําย
โรงเรียนคุณภาพ 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (Outputs) 
  1) โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 87 โรงเรียน สามารถสร๎างโอกาสการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ
ให๎กับผู๎เรียน 
  2) นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ของโรงเรียนเครือขํายโรงเรียนคุณภาพ จ านวน 7 โรงเรียน 
ได๎รับงบประมาณคําพาหนะในการเดินทางไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ (Outcomes) 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น 

 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
2 
 
 
3 

การสร๎างเครือขํายโรงเรียนขนาดเล็ก 
      - ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและผู๎เกี่ยวข๎อง 
จ านวน 100 คน จ านวน 2 ครั้ง   
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  ผู๎เรียนให๎ได๎รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 
 -  เครือขํายโรงเรียนขนาดเล็ก เสนอโครงการ / กิจกรรม 
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพน ารํองรุํนที่ 1 คือโรงเรียนบ๎าน
หนองบัวน๎อย 
   - จัดสรรงบประมาณคําพาหนะนักเรียนโรงเรียนเครือขําย
ไปเรียนรวม ชั้น ป.4-ป.6 สัปดาห๑ละ 1 วัน ภาคเรียนที่ 
2/2565 จ านวน 7 โรงเรียน 
1) ร.ร.บ๎านห๎วยตะแคง 
2) ร.ร.บ๎านห๎วยตะแคงใต๎ 
3) ร.ร.บ๎านหนองไม๎ตาย 
4) ร.ร.ห๎วยทรายวิทยาคม 
5) ร.ร.บ๎านหนองกก(ประชาพัฒนา) 
6) ร.ร.บ๎านโนนประดูํ 
7) ร.ร.บ๎านหนองโอง 

ธันวาคม 2565 
ถึง 

กันยายน 2566 

นางเจริญพร   
เนตรภักดี     
และคณะ 
กลุํมนโยบายและ
แผน 

4 สรุปและรายงานผล   
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5.  พื้นที่เป้าหมาย       
                 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 4  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 : M4-M5 
 

6.  งบประมาณ              จ านวน   86,000  บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช๎งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

ที่ใช๎ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย 
คํา 

ตอบแทน 
คํา 

ใช๎สอย 
คําวัสดุ ไตรมาสที่ใช๎

งบประมาณ  

กิจกรรมที่  1 ประชุมผู๎บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
และผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 100 คน จ านวน 2 ครั้ง
(100คนx30บาทx2ครั้ง) 

6,000 - 6,000 - 2-4 

รวม 6,000  6,000   
กิจกรรมที่  2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด รํวมกัน
จัดท าโครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎ได๎รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน  

30,000 - 30,000 - 2-4 

รวม 30,000  30,000   
กิจกรรมที่  3 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพน ารํองรุํน
ที่ 1 คือโรงเรียนบ๎านหนองบัวน๎อย 
   - จัดสรรงบประมาณคําพาหนะนักเรียนโรงเรียน
เครือขํายไปเรียนรวม ชั้น ป.4-ป.6 สัปดาห๑ละ 1 วัน 
ภาคเรียนที่ 2/2565  เวลา 20 วัน จ านวน 7 
โรงเรียน 
1) ร.ร.บ๎านห๎วยตะแคง 
2) ร.ร.บ๎านห๎วยตะแคงใต๎ 
3) ร.ร.บ๎านหนองไม๎ตาย 
4) ร.ร.ห๎วยทรายวิทยาคม 
5) ร.ร.บ๎านหนองกก(ประชาพัฒนา) 
6) ร.ร.บ๎านโนนประดูํ 
7) ร.ร.บ๎านหนองโอง 

50,000  50,000  2-4 

รวม 50,000  50,000   
กิจกรรมที่  4  สรุปและรายงานผล     4 

รวม -  -   
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 86,000 - 86,000 -  

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
     - ด๎านเวลาในการด าเนินงาน 
 - การก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาผู๎เรียน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินงานตามปฏิทินอยํางเครํงครัด 
  - สร๎างความเข๎าใจให๎ผู๎รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ คําเปูาหมาย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น  - แบบประเมิน ร๎อยละ 100 
2. นักเรียนของโรงเรียนเครือขํายโรงเรียนคุณภาพได๎รับ
งบประมาณคําพาหนะเดินทางไปเรียนรวม  

- แบบสอบถาม ร๎อยละ 100 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจน 
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แบบสรุปภาพรวมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม รายละเอียด หมายเหตุ 
1 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน กลั่นกรองและจัดสรร

งบประมาณ  
มี  

2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตามข๎อ 1 1 ครั้ง  
3 งบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติในครั้งนี้ 5,000,000  บาท  
4 งบประมาณตามข๎อ 3 จ าแนกเป็น 

4.1  งบประจ า (บริหารส านักงาน)  
2,900,000 บาท  

 รายละเอียดงบประจ า (บริหารส านักงาน หน๎าที่ 80  
     4.1.1 คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 1,900,000  บาท  
     4.1.2  คําสาธารณูปโภค 1,000,000  บาท  
 4.2  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2,100,000  บาท  
 รายละเอียดงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน๎าที่ 81  
 จ านวนโครงการตามงบพัฒนา 31 โครงการ  
5 โครงการหลักตามกลไก กศจ.  5 โครงการ  
 5.1 สนุกการเรียนรู๎กับสารานุกรมไทย   1 โครงการ  
 5.2 พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง 1 โครงการ  
 5.3 สร๎างและสํงเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระ

ยุคลบาทด๎านการศึกษาสูํการปฏิบัติ 
1 โครงการ  

 5.4 ขับเคลื่อนงานด๎านสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการ  

 5.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎งานสวน
พฤกษศาสตร๑ ในโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นฐาน 

1 โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 

 

แผน 1 
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แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล๎อง 
ยุทธ 

ศาสตร๑
ชาติ 

แผน
แมํบทฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒนา

เศรษฐกจิฯ 

นโยบาย
และ

จุดเน๎น 
ศธ. 

ยุทธ 
ศาสตร๑ 

ศธ. 

กลยุทธ๑ 
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา

ศึกษา
จังหวัด 

SDG4  
 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการ            

1 พัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 35,200 1 1 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  1 1 1 3 1 4.1 

2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกมิติ  

54,800 1 1 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  1 1 1 5 1 4.1 

3 
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2566 

50,000 3 11 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  3 4 2 3 3 4.4 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู๎ด าเนินการคัดกรองเด็ก
พิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไป 

59,200 4 17 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  3 4 2 3 4 4.a 

5 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และระดับชาติ 
ครั้งที่ 70 ประจ าปีการศึกษา 2565 

450,000 3 11 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  4 3 3 3 3 4.7 

 
 
 
 

       แบบสรุป 1 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล๎อง 
ยุทธ 

ศาสตร๑
ชาติ 

แผน
แมํบทฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

นโยบาย
และ

จุดเน๎น 
ศธ. 

ยุทธ 
ศาสตร๑ 

ศธ. 

กลยุทธ๑ 
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา

ศึกษา
จังหวัด 

SDG4  
 

6 
เตรียมความพร๎อมเด็กปฐมวัยอยํางรอบด๎าน 
ปีงบประมาณ 2566 

60,000 3 11 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  3 3 3 3 3 4.2 

7 
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

30,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 3 3 3 3 4.7 

8 
เสริมสร๎างความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

53,370 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  5 3 3 3 3 4.7 

9 เสริมสร๎างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

60,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  5 3 3 3 3 4.7 

10 สํงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม     20,000 1 1 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  1 1 3 2 1 4.7 

11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET/NT/RT 42,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  4 3 3 3 3 4.6 

12 สนุกการเรียนรู๎กับสารานุกรมไทย 10,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 3 3 3 3 4.6 

13 พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง 20,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 3 3 3 2 4.7 

14 สร๎างและสํงเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระ
ยุคลบาทด๎านการศึกษาสูํการปฏิบัติ 

17,500 1 1 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 1 3 5 1 4.7 

15  ขับเคลื่อนงานด๎านสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12,500 1 1 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 1 3 4 1 

4.7 

247 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ความสอดคล๎อง 
ยุทธ 

ศาสตร๑
ชาติ 

แผน
แมํบทฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

นโยบาย
และ

จุดเน๎น 
ศธ. 

ยุทธ 
ศาสตร๑ 

ศธ. 

กลยุทธ๑ 
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา

ศึกษา
จังหวัด 

SDG4  
 

16 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎งานสวน
พฤกษศาสตร๑ ในโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นฐาน 

23,100 5 18 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 5 3 5 5 4.7 

17 
สํงเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎
เชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารและ จัดการ
เรียนรู๎วิถีใหมํ   

50,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  5 3 3 3 2 4.7 

18 
พัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือขํายความรํวมมือ
ในการพัฒนาการศึกษา   

100,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 6 3 3 6 4.7 

19 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎กลุํมโรงเรียนเป็น
ฐาน   

360,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 6 3 3 6 4.7 

20 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ 14,880 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  6 3 3 3 3 4.7 

21 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

100,070 6 20 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  6 6 4 3 6 4.7 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล๎อง 
ยุทธ 

ศาสตร๑
ชาติ 

แผน
แมํบทฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

นโยบาย
และ

จุดเน๎น 
ศธ. 

ยุทธ 
ศาสตร๑ 

ศธ. 

กลยุทธ๑ 
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา

ศึกษา
จังหวัด 

SDG4  
 

22 เสริมสร๎าง  พัฒนา  วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

17,300 6 20 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  7 6 4 5 6 4.7 

23 
การบริหารความเสี่ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

20,000 6 20 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  7 6 4 5 6 4.7 

24 
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4  สูํความเป็นเลิศ 

100,000 6 20 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  6 6 4 3 6 4.7 

25 
การคัดเลือก “ครูดีมีคุณธรรม” เพ่ือรับรางวัล
เกียรติบัตรเนื่องในโอกาสงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 
2566 

16,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  5 3 4 3 3 4.7 

26 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “นักพัสดุมืออาชีพ” 48,100 6 20 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  7 6 4 5 6 4.7 

27 พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

12,000 6 20 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  6 6 4 3 6 4.7 

28 นิเทศบูรณาการ 86,400 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 3 4 3 3 4.7 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล๎อง 
ยุทธ 

ศาสตร๑
ชาติ 

แผน
แมํบทฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

นโยบาย
และ

จุดเน๎น 
ศธ. 

ยุทธ 
ศาสตร๑ 

ศธ. 

กลยุทธ๑ 
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา

ศึกษา
จังหวัด 

SDG4  
 

29 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4    

80,000 6 20 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  5 6 4 3 6 4.7 

30 
สํงเสริมคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

11,580 6 21 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  7 6 4 3 6 4.7 

31 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

86,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 4 4 3 4 4.7 

 โครงการหลักตามกลไก กศจ.            
1 สนุกการเรียนรู๎กับสารานุกรมไทย 10,000 3 12 ด๎าน

การศึกษา 
หมุดหมายที ่

12  2 3 3 3 3 4.6 

2 พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นโคราชบ๎านเอ๐ง 20,000 3 12 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 3 3 3 2 4.7 

3 สร๎างและสํงเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระ
ยุคลบาทด๎านการศึกษาสูํการปฏิบัติ 

17,500 1 1 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 1 3 5 1 4.7 

4  ขับเคลื่อนงานด๎านสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12,500 1 1 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 1 3 4 1 4.7 

5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช๎งานสวน
พฤกษศาสตร๑ ในโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นฐาน 

23,100 5 18 ด๎าน
การศึกษา 

หมุดหมายที ่
12  2 5 

 
3 

5 5 4.7 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการกรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นยุทธศาสตร๑  1 ความมั่นคง 5 140,000 
ประเด็นยุทธศาสตร๑  2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน - - 
ประเด็นยุทธศาสตร๑  3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย๑ 

16 1,488,710 

ประเด็นยุทธศาสตร๑  4 การสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1 59,200 
ประเด็นยุทธศาสตร๑  5 การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

1 23,100 

ประเด็นยุทธศาสตร๑  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหาร
จัดการภาครัฐ 

8 388,990 

รวม 31 2,100,000 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
ประเด็นยุทธศาสตร๑  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม
และประเทศ 

5 140,000 

ประเด็นยุทธศาสตร๑  การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

- - 

ประเด็นยุทธศาสตร๑  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการ
สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

12 892,650 

ประเด็นยุทธศาสตร๑  4 การสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษา
ศึกษาที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเสมอภาค 

3 195,200 

ประเด็นยุทธศาสตร๑  5  การจัดการศึกษาเพ่ือการสร๎างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

1 23,100 

ประเด็นยุทธศาสตร๑  6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให๎
ทันสมัย  มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

10 849,050 

รวม 31 2,100,000 
กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กลยุทธ๑ที่ 1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความปลอดภัยจาก
ภัยทุกรูปแบบ 

2 90,000 

กลยุทธ๑ที่ 2 สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให๎กับ
ประชากรภัยเรียนทุกคน 

2 109,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
กลยุทธ๑ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

16 1,323,410 

กลยุทธ๑ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 11 577,390 
รวม 31 2,100,000 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา   
ประเด็นการพัฒนาที่  1  สํงเสริม พัฒนา และยกระดับด๎าน
การเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลคําสูง 

- - 

ประเด็นการพัฒนาที่  2  สํงเสริม พัฒนา โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การทํองเที่ยว การค๎า การลงทุน อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG  และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

1 20,000 

ประเด็นการพัฒนาที่  3  สํงเสริมและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการ
ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 

23 1,886,700 

ประเด็นการพัฒนาที่  4  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดสมดุลและยั่งยืน 

1 12,500 

ประเด็นการพัฒนาที่  5 ยกระดับด๎านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สินของประชาชน 

6 180,800 

รวม 31 2,100,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา   
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างความมั่นคงของ
สังคมโคราชและประเทศ 

5 140,000 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันและการประกอบ
อาชีพ 

2 70,000 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการ
สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

11 872,650 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความ
เทําเทียมทางการศึกษา 

2 145,200 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ควบคูํสิ่งแวดล๎อม และอัตลักษณ๑ของโคราช 

1 23,100 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

10 849,050 

รวม 31 2,100,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร๑ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  
ของจังหวัดนครราชสีมา  

  

4.1  สร๎างหลักประกันวําเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเทําเทียม และไมํมีคําใช๎จําย น าไปสูํ
ผลลัพธ๑ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภาคในปี พ.ศ. 2573 

2 90,000 

4.2  สร๎างหลักประกันวําเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข๎าถึงการพัฒนา  
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกํอนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ที่มีคุณภาพ  เพ่ือให๎เด็กเหลํานั้นมีความพร๎อมส าหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

1 60,000 

4.3  สร๎างหลักประกันให๎ชายและหญิงทุกคนเข๎าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา  
อุดมศึกษา  รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจํายได๎ ภายใน
ปี พ.ศ. 2753 

- - 

4.4  เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู๎ใหญํที่มีทักษะที่เกี่ยวข๎องจ าเป็นรวมถึงทักษะ
ทางด๎านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ๎างงานที่มีคุณคํา  และการเป็น
ผู๎ประกอบการ  ภายในปี พ.ศ. 2573 

1 50,000 

4.5  ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศด๎านการศึกษา  และสร๎างหลักประกันวํากลุํม
ที่เปราะบาง  ซึ่งรวมถึงผู๎พิการ  ชนพื้นเมือง และเด็ก เข๎าถึงการศึกษาและการ
ฝึกอาชีพทุกระดับอยํางเทําเทียมภายในปี พ.ศ. 2573 

- - 

4.6  สร๎างหลักประกันวําเยาวชนทุกคนและผู๎ใหญํ  ทั้งชายและหญิงในสัดสํวน
สูง  สามารถอํานออกเขียนได๎และค านวณได๎ภายในปี พ.ศ. 2573 

2 52,000 

4.7  สร๎างหลักประกันวําผู๎เรียนทุกคนได๎รับความรู๎และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
สํงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมไปถึง  การศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวํางเพศ  การ
สํงเสริมวัฒนธรรมแหํงความสงบสุขและการไมํใช๎ความรุนแรง  การเป็น
พลเมืองของโลก  และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
ที่วัฒนธรรมมีสํวนชํวยให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภายในปี พ.ศ. 2573 

24 1,788,800 

4a.  สร๎างและยกระดับสถานศึกษา  ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ๑การศึกษา
ที่อํอนไหวตํอเด็ก  ผู๎พิการ  และเพศภาวะ  และจัดให๎มีสภาพแวดล๎อมทางการ
เรียนรู๎ที่ปลอดภัย  ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับ
ทุกคน 

1 59,200 
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ประเด็นยุทธศาสตร๑ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

4b.  เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให๎แกํประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน๎อยที่สุด  รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาด
เล็ก  ประเทศในทวีปแอฟริกา  เพ่ือเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา  
รวมถึงการฝึกอาชีพ  และโปรแกรมด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ด๎านเทคนิค  วิศวกรรม และวิทยาศาสตร๑  ในประเทศ
พัฒนาแล๎ว และประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

- - 

4c.  เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ  รวมถึงการด าเนินการผํานความ
รํวมมือระหวํางประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง  ในประเทศพัฒนาน๎อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาดเล็ก  ภายในปี พ.ศ. 2573 

- - 

รวม 31 2,100,000 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผลแผน 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได๎ด าเนินการจัดท าแผน   
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 และสถานศึกษา  เพื่อใช๎เป็นกรอบการด าเนินงาน
และขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งมีการวิเคราะห๑ความสอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑ชาติ  20 ปี  
แผนแมํบทภายใต๎แผนยุทธศาสตร๑ชาติ  นโยบายรัฐบาล   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  จึงได๎ก าหนดกระบวนการน าแผนสูํการ
ปฏิบัติและปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได๎ก าหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน๑ พันธกิจ 
เปูาประสงค๑ กลยุทธ๑ และจุดเน๎น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน เพ่ือใช๎บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  โดยพิจารณาจัดสรรไว๎ส าหรับคําใช๎จํายประจ า  รายการ
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ  คําสาธารณูปโภค  และจัดสรรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. บูรณาการการด าเนินงานและพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามนโยบายส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน๎นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยให๎ผลการด าเนินงาน
สอดคล๎องกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามนโยบาย   เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจในสาระส าคัญของการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย  กลยุทธ๑ 
จุดเน๎น   ให๎บุคลากรในหนํวยงานได๎รับทราบและมีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาอยํางถูกต๎องชัดเจน  
บนพื้นฐานการมีสํวนรํวม   และสนับสนุนให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
1.  ผู๎บริหารหนํวยงานต๎องให๎ความส าคัญในการบริหารจัดการ ก ากับ ดูแล โดยมุํงเน๎น 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และการท างานแบบมีสํวนรํวม เพ่ือให๎มีการระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่ 
หลากหลายที่เอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณตามนโยบายส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    ต๎องยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดถือ 
การปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอยํางเครํงครัด การบริหารจัดการงบประมาณให๎เป็นไปอยําง  
มีประสิทธิภาพซึ่งการบริหารงบประมาณต๎องค านึงถึงความคุ๎มคํา ประหยัดและเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอ 
องค๑กร  ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎การ
ขับเคลื่อน นโยบาย  จุดเน๎น   สูํการปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก๎าวหน๎าเพ่ือทราบปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาตํอไป 
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  3. ด าเนินการในรูปคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให๎สถานศึกษาและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎มี
สํวนรํวมในการด าเนินการพิจารณาจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบาย  จุดเน๎น  การ
ปฏิรูปการศึกษา 
  
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2565 สพฐ. แจ๎งนโยบาย ทิศทางการด าเนินงานปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566 
ตุลาคม 2565 1. สพฐ. แจ๎งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2. สพฐ. แจ๎งรํางแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

พฤศจิกายน 2565 สพฐ. แจ๎งกรอบวงเงินงบประมาณให๎ สพท. เพ่ือบริหารจัดการ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 1. สพป. แจ๎งนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 
2. สพป. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
3. สพป. แจ๎งกรอบวงเงินงบประมาณให๎กลุํมงาน  เพ่ือบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2566 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  
(ตุลาคม 2565  - ธันวาคม 2565) 

15 เมษายน 2566 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2565  -  มีนาคม  2566) 

15 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน  
(ตุลาคม 2565  - มิถุนายน 2566) 

15 ตุลาคม 2566 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน  
(ตุลาคม 2565  - กันยายน 2566) 

 
  ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให๎ค านึงถึงความคุ๎มคํา คุ๎มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน๑
ตํอผู๎เรียนสูงสุด สอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑ชาติ  20 ปี  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ   
ยุทธศาสตร๑กระทรวงศึกษาธิการ   นโยบายและจุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  โดยด าเนินงานให๎ถูกต๎องตามวัตถุประสงค๑
ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง  
 

------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
           1) นายด าเนิน   เพียรค้า       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
         นครราชสีมา เขต 4       
           2)  นายวชัระ  นรินทร์นอก      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
        นครราชสีมา เขต 4       
            3)  นายสภุีร์  สีพาย      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
         นครราชสีมา เขต 4        
               4)  นายทินกร  ชาทอง     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
        นครราชสีมา เขต 4                 
 
คณะผู้จัดท า  
       1)  นายวัชระ  นรินทร์นอก             รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4             

    2)  นางสาวพิกุล  สงฆ์ประชา           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                        
      3)  นางสาวอมรทิพย์ ทิพย์ประทุม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     
      4)  นางนุชณภา  ชัยบ ารุง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         
      5)  นางฐิตชนันท์  บวรพิวัฒน์เมธา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       
      6)  นางเจริญพร  เนตรภักด ี        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    7)  นางจิราภรณ์ วงศ์ฮาดจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                 

 
บรรณาธิการ / ต้นฉบับ 
   นางสาวพิกุล   สงฆ์ประชา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
   นางนุชณภา  ชัยบ ารุง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



262 
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 4  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


